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ÜDVÖZLET 
A 15 ÉVES HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEKNEK 

A Hadtörténelmi Közlemények új folyama megjelenésének 15. évfordulója 
alkalmából köszöntöm a folyóirat szerkesztő bizottságát, szerkesztőségét, 
szerzői gárdáját és minden olvasóját. 

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum orgánuma az eltelt másfél évtized alatt 
a maga eszközeivel sikeresen járult hozzá a magyar történelem- és hadtörté-
nelem-kutatás eredményeinek megismertetéséhez, e tudományágak fejlődé
séhez. 

A folyóirat népünk haladó történelmi hagyományainak, a haza szabadsá.-
gáért vívott harcokban tanúsított egyéni és tömeges hősiességnek bemuta
tásával hasznos segítséget ad a pedagógusoknak és a tiszteknek hazafias, hon
védelmi nevelőmunkájukhoz. 

Népünknek nagyszerű hagyományai vannak az internacionalizmus talaján 
született fegyverbarátság területén is. Hazánk fiait ott találjuk a világon 
számos olyan nagy küzdelemben, ahol a fegyvereket a társadalmi haladás 
érdekében forgatták. A Hadtörténelmi Közlemények e hagyományokat ápolva 
hozzájárul, hogy a más népek haladó erőivel a közös ellenség elleni harcok
ban kovácsolódott fegyverbarátság példái, mint az internacionalizmus ki
emelkedő tanúságai népünk közkincsévé váljanak. 

Elismerve a folyóirat eredményeit, a szerkesztő bizottság, a szerkesztőség 
és a magyar hadtörténészek figyelmét előre, a jövő feladatainak irányába 
kell fordítanunk. 

A tennivalók kijelölésénél abból kell kiindulnunk, hogy pártunk IX. kong
resszusa a társadalomtudományok központi feladataként fejlődésünk elem
zését, a mai helyzet felmérését, a szocialista építés törvényszerűségeinek fel
tárását jelölte meg. Ez a követelmény érvényes a hadtörténelemre, annak 
központi folyóiratára is. 

Szocialista építő munkánk eredményeinek megvédése érdekében korszerű, 
ütőképes hadseregre van szükségünk. Hadseregépítő munkánkhoz szükséges 
megismernünk és elemeznünk azokat a tapasztalatokat, amelyeket e téren 
a második világháború óta elsősorban hazánkban, a többi szocialista ország
ban és természetesen a potenciális ellenfélnél jelentkeztek. Ezek feltárása 
mellett a folyóirat szerkesztő bizottságának és szerkesztőségének az eddigiek
nél aktívabban kell szorgalmazni az olyan, elsősorban a legújabb kor had
művészet-történeti és hadtörténeti témák feldolgozását is, amelyek segítséget 
nyújtanak a hadseregünk előtt álló feladatok megoldásához és a honvédelmi 
nevelőmunkához. 

Ügy vélem, az eddigi eredmények mellett még bőven akad tennivaló né-
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punk proletár internacionalista kapcsolatainak, a testvéri országokkal az el
múlt évtizedekben kialakult fegyverbarátságának feltárásában és azok meg
ismertetésében is. Nyújtson a lap a jövőben is segítséget e témák feldolgozá
sához, erősítse tovább a szocialista országok hadseregeivel, mindenekelőtt a 
Szovjetunió dicső hadseregével kialakult fegyverbarátságunkat. 

Minden tudományág fejlődésében nagy szerepe van a szabad, alkotó jellegű 
vitáknak. Különösen fontos ezt biztositanunk a magyar marxista hadtudo
mány olyan fiatal ágában, mint a hadtörténelem és hadművészet-történet. 
Legyen a folyóirat a továbbiakban hatékonyabb fóruma az ilyen jellegű 
vitáknak, elősegítve ezzel e tudományágak művelőinek marxista fejlődését. 

Ma már hazánkban a hadtörténelem-kutatás sokkal szervezettebb és ked
vezőbb keretek között folyik, mint 15 évvel ezelőtt. A kutatógárda elméle
tileg sokat fejlődött, létszáma jelentősen megnövekedett. Meggyőződésem, 
hogy e bázisra támaszkodva a Hadtörténelmi Közlemények az elkövetkezendő 
időben tovább fejleszti eddigi eredményeit. 

Kívánok ehhez a folyóirat szerkesztő bizottságának, szerkesztőségének és 
szerzői gárdájának erőt és egészséget. 

Budapest, 1968. január 6-án. 
KOVÁCS PÁL vezérőrnagy, 

az MN. Politikai Főcsoportfőnöke, 
miniszterhelyettes 
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T A N U L M Á N Y O K 

/ 

MERÍTSÜNK BÁTRAN AZ 50 ÉVES SZOVJET 
HADSEREG TAPASZTALATAIBÓL 

Műnk Károly 

Ujabb történelmi évfordulóhoz érkeztünk: 50 éves a szovjet hadsereg. Fél 
évszázad telt el születése óta — alig egy emberöltő. Még az ötvenéves férfi 
is csak élete delén jár, egy hadsereg történetében pedig az öt évtized még 
ennél is kurtább idő. Mégis mennyi minden történt ez idő alatt a világban, 
és mi minden változott eközben a szovjet hadseregben is. 

Milliók és százmilliók nézték végig a televízió képernyője előtt a Moszk
vából közvetített 1967. november 7-i katonai díszszemlét, ahol láthatták az 
50 évvel ezelőtt használatos fegyvereket és ruházatot viselő alakulatokat 
éppúgy, mint a húszas-harmincas évek, vagy a Nagy Honvédő Háború kato
náit, egységeit. És milyen óriási volt a kontraszt, amikor a korabeli csapatok 
után megjelentek a szovjet hadsereg mai alakulatai, fegyverei és technikái. 
Egy fél évszázad vonult el a szemünk előtt. Érzékelhető volt a nagy fejlődés. 
De bármilyen jól sikerült is ez a különleges díszszemle, bármilyen jól szem
léltetve is tárta elénk az óriási változást, több dologra mégsem volt képes 
rámutatni. így például arra, hogy ez a fegyveres erő az első szocialista had
sereg volt a világon, amely minden eddigi hadsereggel szemben új típusú 
hadsereggé lett; hogy a szovjet hadsereg létrejöttétől kezdve minden rátá
madó ellenséget legyőzött, pedig már születésekor — amikor nem csupán a 
magas fokú harcászati és hadászati ismereteknek volt híján, de alig volt 
fegyverzete és élelme — a vezető imperialista hatalmak fegyveres erőivel 
kellett megküzdenie. Vagy vegyük példának a második világháborút, amikor 
szinte egymagában kellett feltartóztatnia, majd szétzúznia a világ addig 
ismert leghatalmasabb imperialista haderejét. A szovjet hadserég eddig még 
minden háborúból győztesen került ki, és mivel ma már a legnagyobb erőt 
képviselő fegyveres erővé vált, meggyőződéssel állíthatjuk, hogy győzelme 
— ha fegyveres harcra kényszerítik — nem lehet kétséges. 

Számtalanszor feltették már a kérdést: miben van a szovjet hadsereg 
sikerének titka? Ki-ki vérmérséklete és természetesen osztályszemlélete sze
rint válaszolt. A feleletet mindenekelőtt a szovjet hadsereg jellegében, fel
építésének elemeiben kell keresnünk. 
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A szocialista forradalom fegyveres erőinek megteremtéséről 

Az első proletárállam hadseregének kialakítása, megformálása nem volt 
könnyű feladat. A korábbi társadalmi formák hadseregeinek története ugyan 
gazdag tapasztalatok tárházát nyújtotta, a legfontosabb feladatok megoldá
sához azonban mégsem adhatott segítséget. A szovjetállam kialakulása előtt 
a marxizmusnak is megvoltak már a háborúról és a hadseregről alkotott 
elméleti tanításai. Ám ezek is csupán orientálhattak. A szocialista állam 
hadseregéről a tudományos szocializmusnak addig csak elképzelései, vázla
tosan körvonalazott útmutatásai voltak. Mint annyi sok más kérdésben, 
ebben is a bolsevikokra, Leninre várt a feladat: kidolgozni a szocialista had
sereg kiépítésének tervét, megmutatni jellegét, rendeltetésének célját, szer
vezésének, építésének alapelveit. 

A hadseregszervezés és a hadsereggel kapcsolatos politika kérdéseit tanul
mányozva Lenin mindenekelőtt a hadsereg jellegének és megteremtése elő
feltételeinek kérdéseire fordította a figyelmet. Arra a kérdésre már Marx és 
Engels választ adott, mi legyen a régi hadsereggel: Szét kell zúzni! — mon
dották. A tőkés állam hadserege — mint minden azt megelőző uralkodó osz
tály hadserege — az elnyomás, a kizsákmányolás hadserege. Magától érte
tődően az ilyen hadsereg nem szolgálhatta a forradalmi erők, a nép érdekeit. 
A burzsoázia ugyan mindig arra törekedett — és teszi ezt ma is —, hogy a 
tömegek számára bizonygassa: a hadsereg osztályok feletti, össztársadalmi 
érdeket képvisel. Ezt teszi többek között azért is, mert saját osztály céljai
nak eléréséhez szüksége van a hadsereg soraiban szolgáló sok tíz- és száz
ezer népi származású katona segítségére. Nyilvánvaló, hogy ezek az osz
tálycélok — kevés kivételtől eltekintve — népellenesek. Ezért a tömegek 
előtt — köztük a népi származású katonák előtt is — a hadsereg igazi ren
deltetését, tevékenységének valóságos céljait el kell ködösítenie. Ám ez a 
törekvése egyre nehezebben sikerül. A tudományos szocializmus meggyő
zően bebizonyította, hogy a hadseregek eddig minden esetben valamely osz
tály politikájának voltak az eszközei. Hogy melyik osztály érdekeit kép
viselték, ezt sohasem a kinyilatkozások, hanem ama politikai célok vizsgá
lata alapján lehetett megítélni, amelyekért a hadsereg harcba szállt, amelyek 
tevékenységét meghatározták. Ezek az osztálypolitikai célok alkalmanként 
egybeeshettek a társadalom többségének céljaival, de ez mit sem változta
tott a hadseregek osztály jellegének lényegén. 

A rabszolgatartó, a hűbéri és a tőkés társadalmak elnyomó és kizsákmá
nyoló társadalmak voltak. E tekintetben nem volt köztük különbség. így a 
rabszolgatartó, a hűbéri és a tőkés államok hadseregei is — jellegüket, típu
sukat tekintve — elnyomó hadseregek voltak, amelyek a kizsákmányolt osz
tályok elnyomását, kifosztását és más népek leigázását segítették, illetve 
segítik elő. 

A történelem szükséglete azonban más típusú hadsereget is szült: a fel
szabadító hadsereget, amely az elnyomottak, a népek felszabadításáért har
colt. Ilyen felszabadító hadseregek voltak többek között az időszámítás előtti 
időből Spartacus hadserege; a XVI—XVIII. században a felkelő parasztok 
hadseregei; 1871-ben a párizsi kommün hadserege és még sok más hadsereg. 

A felszabadító hadseregek megteremtéséhez az a körülmény vezetett, hogy 
az elnyomott osztályok és népek — törvényszerűen — arra törekedtek, hogy 
felszabadulásuk kivívásához fegyvereket szerezzenek, fegyveres alakulatokat 
szervezzenek. Az elnyomó uralkodó osztályok elleni harcban létfontosságú 
volt a progresszív, a forradalmi fegyveres erő, mert enélkül meg sem kísé
relhették a kizsákmányoló hatalom megdöntését, az elnyomás megszünte-
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tését. A progresszív, a forradalmi fegyveres erő megteremtése két úton tör
ténhetett: a népi, a forradalmi tömegek felfegyverzése útján és a reguláris 
fegyveres erő bomlasztása, illetve részeinek, tömegeinek megnyerése révén. 
E két út szorosan egymásba kapcsolódott, egységet alkotott és egymásra 
hatással volt. 

A felszabadító hadsereg megteremtésének ezek a módszerei. Ez a két útja 
vált általánossá, jellemzővé akkor is, amikor a felszabadító küzdelmek el
buktak és akkor is, amikor győzelmet arattak. (Az általánoson, a jellemzőn 
még az sem változtatott, ha a két út közül az egyik — mondjuk például a 
régi hadsereg bomlasztása, vagy részeinek megnyerése — csak kezdeti sike
reket hozott.) A hatalomra került új uralkodó osztályok az új állam kiépí
tésekor a helyzetük megszilárdítását elősegítő egyik legfontosabb feladat
nak tartották a szétzüllesztett régi hadsereg helyébe egy új szervezését. 
A fejlődés folyamán a kizsákmányoláson alapuló osztálytársadalmak egymás 
felett aratott győzelme nem tette szükségszerűvé, hogy teljesen szétzúzzák a 
régi államgépezetet, köztük a hadsereget, hiszen ezek az egymást felváltó 
társadalmak — alaptípusukat tekintve — azonos társadalmak voltak: ki
zsákmányoló jellegűek. Ugyanez volt a helyzet hadseregeikkel is: alaptípu
sukat tekintve azonosak voltak. Ebből következően a régi államapparátus 
és a régi hadsereg — többé-kevésbé megváltozott formában, de típusát meg
őrizve — megfelelt az új uralkodó osztálynak is. Ennek igazolására a tör
ténelemből számos példát említhetünk, így a francia polgári forradalmat is, 
amikor az új hatalom kiépítésekor a régi királyi hadsereget nem oszlatták 
fel, hanem összeolvasztották az új, önkéntes, burzsoá hadsereggel. Követ
kezésképpen a szocialista hadseregeket megelőzően is voltak már felszabadító 
hadseregek, ám ezek a feltörekvő új osztályok — amelyek más módszerekkel 
ugyan, de szintén kizsákmányoló, elnyomó osztályok voltak — hatalomra 
kerülése után elnyomó hadseregekké, a kizsákmányolást biztosító fegyveres 
erőkké váltak. 

Gyökeresen megváltozik a helyzet a proletárhatalom megteremtésekor. 
A szocialista forradalom győzelmeként ugyanis nem egyszerűen egyik osztály 
váltja fel a másikat, hanem a kizsákmányoló burzsoázia uralmának helyébe 
a volt kizsákmányolt proletariátus hatalma lép, amely céljául tűzi minden
fajta kizsákmányolás és elnyomás megszüntetését. A két osztály, az egymást 
váltó két társadalom között jellegét, típusát tekintve minőségi, alapvető 
különbség van. A tőkés társadalommal lezárult az emberiség fejlődésének egy 
szakasza és minőségében új veszi kezdetét. Magától értetődő, hogy ugyanez 
történik a hadseregekkel is. Nemcsak annyiban, hogy a társadalom több
ségének érdekeit védő és képviselő felszabadító hadsereg lép a régi helyébe, 
de új veszi kezdetét a hadseregek történetében is, hogy a szocialista had
seregek az új uralkodó osztály hatalmának kialakítása, a proletárdiktatúra 
megteremtése után sem válnak — mint ez korábban az új uralkodó osztályok 
hatalomra kerülése után a felszabadító hadseregekkel történni szokott — a 
kizsákmányolás, a népelnyomás eszközévé. A szocialista hadseregek a prole
tárforradalom hadseregei, a munkások és parasztok hadseregei, a felszaba
dult dolgozó milliók hadseregei — új típusú hadseregek. A szocialista fegy
veres erők társadalmi természetét, jellegét, típusát és rendeltetését a poii-
tikai hatalmat birtokló munkásosztály, illetve a dolgozó nép determinálja. 
Másként mondva: a szocialista hadseregek mindenekelőtt azért új típusú 
hadseregek, mert az osztály, amely hatalomra került, az állam, amelynek 
részei, a társadalmi rend, amelyet védenek — minden eddigiekkel szemben 
új típusú. 

A szovjet hadsereg mint felszabadító, mint új típusú hadsereg sok tekin-

— 7 — 



tétben hasonló módon született, alakult ki, mint a történelem eddig ismert 
legtöbb felszabadító hadserege. Lenin ezt mondta erről: A forradalomban 
„ . . . a felfegyverzett munkások egy új hadsereg csírái, egy új társadalmi 
rend szervezeti magjai voltak. Ennek a magnak a széttaposása, kifejlődésé
nek megakadályozása volt a burzsoázia első feladata. . . Az uralomra törő 
új társadalmi osztály sohasem szerezhette és szilárdíthatta meg ezt az ural
mat — és nem teheti meg ezt ma sem — másként, mint úgy, hogy teljesen 
felbomlasztja a régi hadsereget.. . , mint úgy, hogy fokozatosan . . . súlyos 
polgárháborúban alakítja ki az új hadsereget, az új fegyelmet, az új osz
tály új harci szerkezetét. . -1 

Az orosz proletariátus, amikor napirendre került a hatalom megragadásá
nak feladata, azt csak fegyveres felkeléssel, a felfegyverzett tömegek har
cáriak segítségével valósíthatta meg. Az akkori nemzetközi, de elsősorban 
belső osztály-erőviszonyok a fegyveres harcot elkerülhetetlenné tették. (Itt 
most eltekintünk az 1917 február után kialakult sajátos helyzettől és a Kor-
nyilov-lázadás leverésekor létrejött néhány napos átmeneti viszonyoktól, 
csak az 1917 októberi körülményeket vesszük figyelembe.) Meg kellett terem
teni a felszabadító harc forradalmi fegyveres erejét, vagyis fegyvert kellett 
adni a néptömegek kezébe, fegyveres osztagokat kellett szervezni és egy
idejűleg bomlasztani kellett a régi, a reguláris hadsereget, illetve megnyerni 
részeit, tömegeit. A bolsevikok is e két, történelmi tapasztalatokra támasz
kodó utat választották. Létrehozták mindenekelőtt a munkásosztály felfegy
verzett alakulatait — a Vörös Gárdákat. A párt felhívására ilyen munkás 
Vörös Gárdák jöttek létre Pétervárott, Moszkvában, az Uraiban, a Don
medencében és másutt. A Vörös Gárda szervezése különösen sikeres volt a 
forradalom bölcsőjének nevezett Pétervárott, ahol az alakulatok létszáma 
már 1917 derekán elérte a 15 ezer főt, de októberre több mint tízszeresére 
duzzadt. 

A Vörös Gárdákat a párt központi bizottsága mellett működő katonai 
bizottság instruktorokon keresztül fogta össze. Csak Pétervárott 1917 nyarán 
már 700 ilyen instruktor tevékenykedett. A cári hadsereg soraiban a bol
sevikok ezrei dolgoztak annak szétbomlasztásáért, illetve a tömegek meg
nyeréséért. A hadseregben folytatott politikai munkában is a párt pétervári 
bizottsága érte el a legkiemelkedőbb eredményeket. 1917 márciusában már 
összehívták a pétervári helyőrség bolsevik katonai szervezeteinek tanácsko
zását. Ezen a tanácskozáson 48 pétervári alakulat képviseltette magát. A pé
tervári példa sikerére támaszkodva 1917 júniusában összeült a bolsevik párt 
front- és hátországi katona szervezeteinek összoroszországi konferenciája. 
Ezen 43 front- és 17 hátországi katona szervezet vett részt. Megvitatták a 
háború és a béke kérdését, az egész nép felfegyverzésének legfontosabb fel
adatait, a hadsereg demokratizálásának témáját, az agrárkérdést, vala
mint a bolsevik katona szervezetek célját és feladatait. 1917. május 
19-én kiadták a „Szoldatszkaja Pravda"-t, a Vörös Gárdák és a katona 
szervezetek lapját. Az első számban „A katonák és a föld" címmel Lenin írt 
cikket. A lap munkatársai, cikkírói mindenekelőtt maguk a katonák voltak. 
A hadsereg politikai felvilágosításán többek között olyan kiemelkedő bolse
vikok is tevékenykedtek, mint Kujbisev, Kirov, Zsdanov, Frunze, Podvojszkij, 
Jaroszlavszkij, Rosal, Mjasznyikov és még sokan mások.2 

Az eredmény nem maradt el: győzött a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom és annak tüzében megszületett a forradalom fegyveres ereje, kiala
kultak a szocialista hadsereg megteremtésének feltételei. 

1 Lenin Művei 28. köt. Budapest, Szikra. 1952. 290—291. o. 
2 Kommunyiszt Vooruzsennich Szil, 1967. június 12. szám 15. o. (oroszul) 
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Am ezzel az új típusú, a szocialista hadsereg kialakításával járó gondok 
nem szűntek meg. Továbbra is számos elméleti és gyakorlati probléma várt 
megoldásra. A fiatal szovjethatalom Lenin vezetésével sikeresen birkózott 
meg ezzel a feladattal is. 

A szovjet hadsereg építését meghatározó elvekről és körülményekről 

A hadseregépítés elveit és ezek jellegét sohasem lehetett elvonatkoztatni 
attól a társadalmi és államrendtől, amelyben az építés folyik. A szovjet had
seregépítés elvei is a szocialista társadalmi és államrendből, az ország gazda
sági lehetőségeiből, valamint azokból a nemzetközi és belső feltételekből 
adódtak, amelyek között az ország politikája megvalósult. így a szovjetállam 
hadseregének építését meghatározta a társadalmi és államrend szocialista 
típusa, a fejlődés során az adott időszakokban a népgazdaság által bizto
sítható lehetőségek és a mindenkori nemzetközi helyzet hatása, követelmé
nyei a szovjetállammal szemben. 

A szovjet hadsereg építése a szocialista társadalom építésére jellemző tör
vényszerűségeknek megfelelően ment végbe. Ez azt jelenti, hogy a szovjet 
fegyveres erő építésének jellemzői alapvetően megegyeznek az egész társa
dalom építésének jellemzőivel. A társadalom előtt álló feladatok megoldására 
a szocialista állam-az egész népet mozgósítja. így van ez a haza, a társadalmi 
rend védelmével is. A szocialista haza védelme össznépi ügy. Ezért is ért
hető, hogy a hadsereg, illetve szélesebben a honvédelem ügyét a bolsevikok 
mindenkor az egész társadalom talajáról vizsgálták. Lenin ezzel kapcsolatban 
rámutatott arra, hogy a honvédelmet széles értelmezésben kell felfogni, hogy 
a honvédelem (amelynek része a hadseregépítés) felöleli mindazokat az intéz
kedéseket, amelyeknek segítségével az állam honvédelmi politikája meg
valósul, így a gazdasági, a politikai, a nevelési, a mozgósítási intézkedéseket 
éppenúgy, mint a katonai káderek felkészítését vagy a hadseregszervezés és 
építés kérdését. A honvédelem felöleli a társadalomépítés valamennyi faj
táját. A szovjet hadseregépítés is csak azért járhatott sikerrel, mert a szo
cialista társadalom építésének szellemében, az osztályviszonyok alapján ment 
végbe. Azt a tapasztalatot, amelyet a szovjethatalom a hadseregépítés terén 
szerzett, ezért sem lehet a társadalom többi területétől elszigeteltnek tekin
teni.3 

Következésképpen a szovjet hadsereg építése során az új társadalom jel
lemzőit kellett figyelembe venni, másként mondva; a szocialista társadalom 
olyan tényezőiből kellett kiindulni, mint hogy a hatalom a munkásosztály 
kezébe került; hogy a szovjethatalom a történelem legdemokratikusabb ha
talma, olyan hatalom, amelynek politikai alapja a munkások és parasztok 
szövetsége, a szovjet köztársaságok népeinek és nemzeteinek testvéri össze
fogása; a szocialista társadalom pedig olyan társadalom, amelyben a mun
kásosztály élcsapatának, a pártnak a vezető szerepe törvényszerűen érvé
nyesül, és e társadalomnak fontos elve az emberiség haladó elemeivel — 
mindenekelőtt a nemzetközi munkásmozgalommal — való szoros együtt
működés és szolidaritás. A szocialista társadalomnak e fontos tényezői, jel
lemzői szükségszerűen meghatározták a szovjet hadsereg rendeltetését, belső 
életét, helyét a társadalomban, illetve építésének elveit. Ilyen minőségű 
meghatározó tényezők más hadseregek történetében addig még nem voltak. 
A körülmények és a hadseregre vonatkozó feladat bonyolult volt. Hogyan 
oldják meg? Hogyan valósuljon meg a munkáshatalom? Milyen tényezők, 

3 Lenin Művei 40. köt. Moszkva, Goszpolitizdat, 1965. 76—77. o. (oroszul) 
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milyen mechanizmus fogja biztosítani a hadseregen belül a hatalmon levő 
munkásosztály érdekeinek megvalósulását? Mit kell tenni ahhoz, hogy a 
párt a hadseregben is érvényesítse vezető szerepét? Mit követel a hadsereg
től a proletár internacionalizmus eszméje? íme a megválaszolásra váró kér
dések közül egy csokorra való! A megtett útra visszatekintve látjuk igazán 
Lenin megállapításának értelmét, hogy a hadseregépítést illetően csak tapo
gatózva, kísérletezve, nehezen haladhattak előre, hiszen ez a .kérdés a tör
ténelemben teljesen új volt, amelyre a választ a szovjethatalomnak kellett 
először megadnia. A szovjethatalom erejét, a párt szervező-vezető tevékeny
ségét bizonyítja, hogy sikeresen megoldották ezt a feladatot. 

A bolsevikok mindenekelőtt a párt vezető szerepének kérdéseire kerestek 
választ. Felhasználták a hadsereg megteremtése előtti tapasztalatokat is, 
nevezetesen a párt katonai szervezeteinek tapasztalatait. A levont követ
keztetésekből világossá vált, hogy nemcsak a Vörös Gárdák, de az új had
sereg sem lehet meg a pártszervezetek, a kommunisták összefogott ereje 
nélkül. Kiépítették tehát a hadsereg soraiban a pártszervezetek rendszerét. 
Emellett a parancsnokok mellé — akik közül még számosan a régi hadsereg
ben is parancsnokok voltak — pártmegbízottakat állítottak, akiket széles 
jogkörrel ruháztak fel. A hadseregszervezés másnapján már hozzákezdtek az 
úĵ  tisztikar — a munkásokból, parasztokból álló parancsnoki kar — kiala
kításához. Létrehozták a „vörös tisztek" iskoláját. Az intézkedések ered
ményre vezettek, fordulatot hoztak a hadsereg életében. A szovjet hadsereg 
valóban szocialista jellegűvé vált. „ . . . ha most van hadseregünk — mondotta 
Lenin — és olyan fegyelem, amely a minden ezredben megalakult párt
sejtekre támaszkodik, és a tisztikar most javarészt munkásszármazású 
tisztekből, nem pedig »úri csemetékből« áll; ha ezek olyan tisztek, 
akik megértették, hogy a munkásosztályból kell kikerülniök azoknak az 
embereknek, akik az államot kormányozzák es a vörös tiszteknek is •—, 
akkor a szocialista hadsereg valóban szocialista hadsereg lesz, amelynek 
tisztikarát vörös tisztek segítségével újjáteremtettük. Tudjuk, hogy most 
bekövetkezett a fordulat. Van hadsereg. És a hadseregben van új fegyelem. 
A fegyelmet biztosítják a sejtek, a munkások és a politikai biztosok, akik 
százezrével mentek ki a frontra és megmagyarázták a munkásoknak és pa
rasztoknak, miért van háború. Ezért állott be fordulat a mi hadseregünk
ben . . ."4 

A szovjet társadalom építése során az osztály struktúrában végbement vál
tozások is számos csatornán hatottak a hadseregépítésre. Ismeretes, hogy a 
fejlődéssel nemcsak az antagonisztikus osztályok szűnnek meg, de számará
nyaikban és jellegükben változnak a dolgozó osztályok is. Ez a lényeges 
társadalmi folyamat a szovjet hadsereg fejlődésében is tükröződött. Amíg a 
polgárháború idején a hadsereg személyi állományának 15 százaléka volt 
munkás és 77 százaléka egyéni paraszt, addig a 30-as években — amikor 
már végbement az ipari és mezőgazdasági burzsoázia felszámolása, más ol
dalról pedig az iparosítás eredményeként a munkásosztály létszámbeli növe
kedése, illetve falun a kollektivizálás — a munkások száma a szovjet had
seregben négyszeresére nőtt, a parasztok pedig kolhozparasztok voltak már, 
akik között sok volt a traktoros, gépkezelő és gépkocsivezető.5 

Lényeges az összefüggés a gazdasági fejlődés és a honvédelem, illetve a 
hadseregfejlesztés között. A népgazdaság eredményei és lehetőségei a had
seregépítésnek fontos bázisait jelentik, másként mondva: a hadseregépítés 

4 Lenin: A háborúról, a hadseregről és a hadtudományról. II. köt. Budapest, Zrínyi Kiadó, 
1958. 489. o. 

5 Lomov: A szovjet fegyveres erők építésének alapjai és elvei. Kommunyiszt Vooruzsennich 
Szil, 1966. 22. szám. (oroszul) 
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anyagi-technikai alapja a szocialista gazdaság. A Szovjetunióban — és ennek 
példáján a szocialista országokban — a népgazdasági feladatokat az ország 
védelme erősítésének feladataival szoros egységben oldották, illetve oldják 
meg. A két világrendszer egyidejű létezésének tényéből következik, hogy a 
szovjethatalom a gazdasági építő feladatokkal párhuzamosan oldotta meg 
a hadsereg technikai és fegyverzeti fejlesztését. A bolsevik párt abból indult 
ki, hogy a hadsereg technikájának, fegyverzetének tökéletesítése, tűzerejé
nek és manőverező képességének szüntelen növelése, valamint harckészült
ségének magas szinten való tartása a békés alkotómunka megvédésének 
egyik legfőbb biztosítéka. Lenin mondotta: , , . . . az imperializmusra mért 
eddigi csapásoktól függetlenül a Vörös Hadsereget — bármibe kerül is — 
teljes harckészültségben kell tartanunk és szüntelenül fejleszteni kell ere
jét."6 E lenini tanítás szolgál útmutatásul ma is a szovjet hadsereg építésének 
alapkérdéseiben. 

A szovjet hadsereg 50 éves történetének tapasztalatai arra intenek, hogy 
a szocialista hadseregeknek, az új típusú hadseregeknek nagy gondot kell 
fordítaniuk a technika és a fegyverzet állandó fejlesztésére. Napjainkban 
gyakran használjuk — joggal — azt a megállapítást, hogy a hadügyben for
radalom megy végbe. A tények maradéktalanul igazolják ezt a következ
tetést. Am ennek megállapítása mellett azt is fel kell ismerni — és erre a 
történelmi folyamatok materialista szemlélete is kötelez bennünket —, hogy 
e forradalmi folyamat a korszerű haditechnika és fegyver kikísérletezésével, 
elterjedésével és szerepe növekedésével kezdődött. Ez volt tapasztalható né
hány évtizeddel ezelőtt éppúgy, mint napjainkban. Lenin felismerve a hadi
technika és fegyverzet fontosságát, arra figyelmeztetett, hogy a legodaadóbb 
forradalmárok is vereséget szenvednek, ha nem lesz elegendő fegyverük, 
élelmük és egyéb utánpótlásuk. 

Már csak emiatt a felismerés miatt sem lehet elfogadni Mao Ce-tungnak 
és csoportjának az úgynevezett „népi háborúról" szóló elméletét, amely lé
nyegében azt mondja, hogy a háború sorsát egyedül a hadsereg erkölcsi
politikai állapota dönti el, s hogy az atombomba „papírtigris". Ez a nézet a 
korszerű fegyverek és technika lebecsülését jelenti, azok óriási szerepét csök
kenti. 

Ugyanakkor szó sincs arról, hogy a marxista—leninista álláspont, a szov
jet hadsereg tapasztalatai tagadnák a személyi állomány erkölcsi-politikai 
állapotának fontosságát. Teljesen világos ugyanis, hogy bármilyen bonyo
lultak is legyenek a fegyverek, a háborút emberek fogják megvívni és egy 
esetleges újabb világösszecsapás esetén nem is akármilyen körülmények 
között. A háború, de különösen .a korszerű háború, az emberek eszmei, er
kölcsi és akarati, illetve pszichológiai felkészültségében pluszt követel. 
A hadsereg személyi állományának felkészítése, nevelése tehát különösen 
fontos feladat. Lenin a szovjet hadsereg egyik sajátosságaként jelölte meg 
a személyi állomány öntudatát. 

A hadsereg személyi állományának erkölcsi-politikai állapotát, öntudatát 
számos bonyolult összetevő határozza meg. A szocialista társadalom — fel
sőbbrendűségénél fogva — objektív alapot teremt ahhoz, hogy a szocialista 
hadsereg személyi állományának erkölcsi-politikai állapota, öntudata maga
sabb, hatékonyabb legyen, mint a tőkés hadseregek személyi állományáé. 
Ám ez nem jelenti azt, hogy a társadalom kedvező viszonyai automatikusan 
biztosítják ezt az erkölcsi-politikai fölényt. E cél eléréséhez a hadseregen 
belül nagy nevelőmunkára, sőt az ifjúság, illetve a hadrafogható lakosság 
felkészítését illetően az egész társadalom összefogására van szükség. Az er-

6 Lenin Művei 42. köt. Moszkva, Goszpolitizdat, 1963. 13. o. (oroszul) 
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kölcsi-politikai, ideológiai nevelés csak hosszantartó társadalmi tevékenység 
lehet, s nem korlátozódhat a hadseregben eltöltött időrg E felismerés követ
kezményeinek realizálására a bolsevikok mindenkor nagy figyelmet fordí
tottak. Legutóbb például a XXIII. kongresszus foglalkozott e kérdéssel. Az 
SZKP Központi Bizottsága pedig ezzel kapcsolatban a DOSZAAF VI. kong
resszusához írt üdvözletében megállapította: „Az önkéntes honvédelmi tár
sadalmi szervezet, amely egyesíti soraiban a munkások, kolhozparasztok, 
alkalmazottak és tanulók tíz- és tízmillióit, kiemelkedően hasznos munkát 
végez a lakosság között a honvédelmi tudat alapjainak elterjesztésében, a 
szovjet emberek felkészítésében a szocialista haza védelmére". 

A lakosság öntudatának és ezen belül a katonatömegek öntudatának fon
tos szerepét Lenin számos munkájában meggyőzően indokolta. Egyik mű
vében — amely ugyan az öntudat fontosságát az állam egésze szempont
jából világítja meg, de teljes mértékben vonatkozik ez a hadseregre is — 
megállapítja, hogy „ . . . a mi véleményünk szerint az állam ereje a tömegek 
öntudatában van. Az állam csak akkor erős, ha a tömegek magukénak tud
ják, ha ügyeiben dönteni képesek és azok végrehajtását öntudatosan vállal
ják . . ."7 

Következésképpen a szovjet hadsereg ereje sem csupán abban a fegyver
ben és technikában van, amelyet a hazától kaptak. Erejét fokozza az a tény, 
hogy a nép és a katonatömegek magukénak vallják, hogy a szovjet harcost 
a szilárd katonai fegyelem, a szaktudás, a magas politikai öntudat és a szo
cialista vívmányok, a szovjet haza védelméért érzett személyes felelősség 
jellemzi. 

A szovjet hadsereg jellegében és funkcióiban beállt változásokról 

A szovjet hadsereg építésének elveit, jellemzőit Lenin és közvetlen munka
társai dolgozták ki. Ezek közül az eddigiekben csupán néhányat kíséreltünk 
meg felvázolni. Most olyan tapasztalatokról is szólnánk, amelyeket a leg
utóbbi évtizedekben szereztek, s amelyek azt is bizonyítják, hogy a szovjet 
hadseregnek nemcsak a megteremtésekor, kifejlesztésekor szerzett tapasz
talatait érdemes és — tegyük hozzá — szükséges tanulmányoznunk, de egész 
50 éves történetét, köztük napjainkét is. 

Azzal, hogy a szovjet hadsereg, az első szocialista hadsereg a hatalomra 
került munkásosztály hadserege lett, perspektívában magában hordta a jel
legében bekövetkezendő változások feltételeit is. A munkásosztály ugyanis 
a kommunizmus felépítéséért vívott harc során — történelmi szükségsze
rűségből — nemcsak arra törekszik, hogy felszámolja az antagonisztikus 
osztályokat, de arra is, hogy a dolgozó osztályok és rétegek közötti különb
ségek megszüntetéséhez is kedvező lehetőségeket teremtsen, ezzel is elő
segítve az osztálynélküli társadalom kialakítását. A munkásosztály e tör
ténelmi feladatát a legszélesebb népi tömegek támogatásával oldja meg. 
A szovjet hadsereg már létezésének első szakaszától — mint a hatalomra 
került munkásosztály hadserege — a népi érdekek képviselője, védelmezője 
volt. Funkciói közül — ellentétben a burzsoázia hadseregével, ahol a fő 
funkció a kizsákmányolt nagy többség fékentartása, a monopoltőke érdekét 
szolgáló területhódítás — a szocialista haza védelme került előtérbe. Addig 
azonban, amíg léteztek a szocializmussal szemben álló osztályok és társa
dalmi rétegek, érvényt kellett szerezni a belső ellenség elleni funkciónak is. 
Az antagonisztikus osztályok megszűnése, a testvéri dolgozó osztályok ki-

7 Lenin Művei 35. köt. Moszkva, Goszpolitizdat, 1962. 21«. o. (oroszul) 

— 12 — 



alakulása, a társadalom erkölcsi-politikai egységének megszilárdulása for
dulatot hozott a szovjet hadsereg funkcióiban és jellegében. A társadalom 
belső helyzete már nem igényli a hadsereget, a fő figyelem így a kívülről 
jövő támadás elhárítására összpontosul. A szocialista állam is fejlődésének 
új szakaszába érkezett, amikor a proletárdiktatúra átalakult össznépi ál
lammá. Törvényszerű, hogy mindez hatással volt a szovjet hadseregre is. 
„ . . . A Szovjetunió Fegyveres Ereje napjainkban az össznépi szocialista ál
lam szerve, és jelentősen kiszélesedett szociális bázisa. Ma valóban össznépi 
hadseregünk van — olvasható A. A. Jepisev hadseregtábornok cikkében —, 
amely az egész nép érdekeit védelmezi és annak akaratát képviseli. A had
sereg és a nép egysége oly erős és megbonthatatlan, mint még soha."8 

A szovjet hadsereg megváltozott funkcióiról szólott az SZKP programja 
is: „A belső feltételek szempontjából a Szovjetuniónak nincs szüksége had
seregre. Minthogy azonban az imperialista tábor háborús veszéllyel fenye
get, mert nem valósult meg az általános és teljes leszerelés, az SZKP szük
ségesnek tartja a szovjet állam védelmi erejének, fegyveres erői harcké
szültségének fenntartását olyan színvonalon, amely biztosítja bármilyen 
ellenség határozott és teljes szétzúzását, ha támadást kísérelne meg a szov
jet haza ellen."9 

Az össznépi államról és így az össznépi hadseregről szóló tanítás új a 
marxizmus—leninizmus elméletében. A körülmények változtak, s ebből kö
vetkezően elméleti következtetéseket kellett levonni. Az érdem a Szovjet
unió Kommunista Pártjáé, mely ebben is utat, sőt példát mutat a szocia
lizmus útját járó népeknek. 

A szocialista világrendszer kialakulása is lényeges változást eredménye
zett — többek között — a szocialista hadseregek, köztük a szovjet hadsereg 
funkcióiban. A szocialista világrendszer fejlődéstörvényei közelebb hozzák 
egymáshoz a szocialista országokat, a nemzeteket és a népeket. Nem csupán 
az ideológiai és politikai alapok, vagy a társadalmi rendszerek azonosak, de 
egyre jobban összefonódnak a gazdaságok, a kultúrák és mindebből követ
kezően a honvédelmi feladatok is. A szocialista nemzetköziségből, a szocia
lista világrendszer kollektív védelméből adódóan a szovjet hadsereg — és a 
többi szocialista ország hadseregének — funkciói kibővültek. Mégpedig: 
védelmi feladataik most már kiterjednek az egész szocialista világrendszer 
védelmére. Ez a szocialista nemzetköziséget tükröző funkció új jelenség a 
hadseregek történetében. E feladat valamennyi szocialista országra, hadse
regre vonatkozik. Kétségtelen azonban, hogy helyzeténél, fejlettségénél és 
erejénél fogva a szovjet hadsereg az, amelyik e feladatból a legnagyobb részt 
Vállalja magára. 

E gondolatnak logikus végigvitele is eljuttat bennünket ahhoz a felisme
réshez, hogy a szovjet hadsereg nemcsak azért fekszik közel szívünkhöz, 
mert az emberiség számára oly nagy jelentőségű Nagy Októberi Szocialista 
Forradalomban fogant, hogy a fasiszta fenevad szétverése során a mi né
pünket is felszabadította, de azért is, mert népköztársaságunk fegyveres 
erői mellett jelenünk és jövőnk védelmezője is. 

A szovjet hadsereg 50 éves. ötven éve fegyveres harccal, vagy az ellen
séget visszarettentő magas fokú harckészültséggel védelmezi a szovjet népek 
és az egész emberiség ügyét, békéjét. 

Köszöntjük az 50 éves szovjet hadsereget, azt az új típusú, szocialista had
sereget, azt a fegyveres erőt, amelynek gazdag tapasztalataiból meríteni 
nekünk, a Magyar Néphadseregnek is megtisztelő kötelesség. 

8 A hadügy forradalma. Cikkgyűjtemény. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó. 1966. 2. o. 
9 A kommunizmus építőinek kongresszusa. Budapest Kossuth Könyvkiadó. 1961. 453. o. 
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A POLGÁRHÁBORÚ HŐSEI 

A fél évszázados szovjethatalmat ünneplő szocialista világ népei az új 
társadalmi rend politikai, gazdasági, technikai és kulturális fölényének mél
tatása mellett nagy figyelmet szentelnek a proletárállam védelmét biztosító 
Szovjet Fegyveres Erőknek, amelyek mind a polgárháború, mind a második 
világháború nehéz éveiben becsülettel teljesítették a szocialista haza iránti 
kötelességüket és internacionalista küldetésüket. 

A világtörténelem kevés olyan haditettet jegyzett fel, amelynek jelentő
ségét össze lehetne mérni a szovjet hadsereg győzelmeivel. 

A vérrel szerzett tapasztalatokat gyümölcsöztetve, a háborút követő év
tizedek technikai fejlődésének vívmányait felhasználva a Szovjet Fegyveres 
Erők — a Varsói Szerződésbe tömörült országok haderejével együtt — a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulóján állandó harckész álla
potban, lábhoz tett fegyverrel őrködnek a béke, a szocialista tábor népeinek 
alkotó munkája felett, képesek bármilyen agresszort megsemmisíteni. 

A fennállásának 50. évfordulóját ünneplő szovjet hadsereg hosszú és ne
héz utat tett meg, amíg az első hiányosan felszerelt, gyengén kiképzett Vörös 
Gárda osztagokból a világ legerősebb — a korszerű harceszközök minden 
fajtájával ellátott reguláris hadseregévé fejlődött. 

A fiatal szovjethatalom fegyveres erejét rendkívül bonyolult viszonyok 
között szervezte meg. Már a forradalom első napjaiban beigazolódott Lenin
nek az a korábbi megállapítása, hogy a szocialista köztársaság kapitalista 
környezetben erős hadsereg nélkül nem maradhat fenn; hogy a forradalom 
győzelme után a szocialista államnak a legsürgősebben meg kell teremtenie 
a maga hadseregét, amely képes a haza. a munkás-paraszt hatalom meg
védésére. 

A forradalom győzelmétől megriadt imperialista hatalmak már 1917 végén 
megkezdték a fegyveres intervenció szervezését a fiatal szovjetköztársaság 
ellen. A helyzetet súlyosbította még az a körülmény, hogy a szocialista állam 
hadseregének létrehozása a párt számára elméletileg és gyakorlatilag egy
aránt teljesen új kérdés volt. Nem voltak kidolgozott elvek és módszerek, 
nem volt egy kitaposott ösvény, amelyen a fiatal szovjetállam elindulhatott 
volna. 
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Az alap, amelyre a bolsevik párt e probléma megoldásában támaszkodott, 
Marxnak és Engelsnek a háborúról, a hadseregről és általában a katonai 
kérdésekről szóló elméleti hagyatéka volt. Különösen értékes alkotások 
Engelsnek a katonai kérdésekről megmaradt munkái. Ezekben többek között 
arról ír, hogy a győztes proletariátus a hatalom átvétele után a régi had
sereget, mint a volt uralkodó osztály erőszakszervét megszünteti és helyette 
új hadsereget, új hadtudományt, a háború vezetésének új módszereit és for
máit teremti meg. Ezzel kapcsolatban megállapította, hogy az félelmetes 
erővel rendelkező hadsereg lesz, amelynek háborúi hevesebbek, mozgéko
nyabbak és vezetésük művészetét tekintve magasabb szintűek lesznek, mint 
az előző társadalmaké volt. 

Lenin e megállapításokra támaszkodva dolgozta ki a szovjetállam fegy
veres ereje felépítésének elvét és rendszerét. Az új hadsereg a polgárháború 
tüzében született, a fehérgárdisták és az intervenciósok ellen vívott kegyet
len harcokban edződött meg és vált a proletárhatalom félelmetes, legyőz
hetetlen szervévé. 

A Vörös Hadseregbe az orosz munkásosztály, parasztság és Szovjet-Orosz
ország különböző nemzetiségű dolgozói mellett szép számmal jelentkeztek 
más népek fiai is. A kommunisták felvilágosító munkája nyomán több mint 
100 000 volt magyar hadifogoly lépett a proletárhatalmat védő fegyveres 
erők sorába és derekasan helytálltak a harcban. A magyar internacionalis
tákat megtaláljuk a polgárháború csaknem minden arcvonalán. Ott voltak 
a legkegyetlenebb csatákban és ütközetekben: Távol-Keleten, Északon, Szi
bériában, az Uraiban, a Volgánál, a Donyec-medencében, Ukrajnában, Észak-
Tauriában, a Krímben, Közép-Ázsiában és a Kaukázusban. Megértették 
Szamuely Tibor szavait: „vagy együtt érkezünk el a kitűzött célhoz, vagy 
együtt pusztulunk el az orosz forradalommal, amellyel összekötöttük éle
tünket, sorsunkat, egész jövőnket". És valóban, váll-váll mellett harcoltak, 
és közülük sokan a legdrágábbat, az életüket adták a nagy célért, a proleta
riátus felszabadításáért, a szovjethatalomért, Lenin igazáért. 

Az intervenciósok és a fehérgárdisták ellen vívott harcokban a Vörös 
Hadseregnek olyan vezetői, parancsnokai, politikai munkásai és harcosai 
születtek s nőttek fel, akik a szocializmus ügye iránt hősiességet és önzetlen 
odaadást tanúsítottak. 

A harcokban szerzett érdemeik elismeréséül több ezer vöröskatona, pa
rancsnok és politikai munkás részesült magas kitüntetésben. A proletár
hatalom 50. évfordulójának emlékére a Szovjet Hadsereg Központi Levél
tárának tudományos munkatársai: Ivanov tartalékos alezredes és Cservja-
kov tartalékos őrnagy a Vojenno Isztoricseszkij Zsurnal 1966/2., 4., 7. és 11. 
számában közlik azoknak a harcosoknak és tiszteknek a nevét, fényképét, 
akik katonai vitézségükért, a harcokban tanúsított bátor, hősi helytállásu
kért három-négy és ennél több kitüntetést kaptak. Folyóiratunk a Vörös 
Hadsereg 50. évfordulójára emlékezve több kitüntetett hős fényképét közli 
— katonai beosztásaik és haditetteik rövid ismertetésével. 
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BUGGYONNIJ SZEM JON MIHAJLOVICS 

(1883-ban született) 

,.,,• ^,;;,/J.i„ 1919 óta az S Z K P tagja. A polgárháború éveiben osz-
ß%r ^Êk tag-, ezred-, dandár-, hadosztály-, hadtest, és végül az 
lIlÉű-'*8^ W "*•• loviashadsereg parancsnoka volt. 1924—1937 között a 

munkás-paraszt Vörös Hadsereg lovassági felügyelője, 
1937-től 1940-ig pedig a moszkvai katonai kerület pa
rancsnoka volt. 1940-ben kinevezték a honvédelmi nép
biztos helyettesévé. 

A Nagy Honvédő Háború éveiben előbb a délnyugati 
.. J ,-" — a Tartalék Front —, majd az észak-kaukázusi irány 

csapatainak főparancsnoka volt. Ezután kinevezték a 
Szovjet Fegyveres Erők lovas csapatainak páran csno-

'•SÊÊÊÊ kává. A Szovjetunió marsallja. Polgárháborús tevékeny
ségéért négy ízben tüntették ki. 

Első kitüntetésével kapcsolatban a Vörös Hadsereg és a Vörös Hadiflotta 
Forradalmi Katonai Tanácsának 1919. március 2-án keltezett 80. számú pa
rancsában az alábbiakat olvashatjuk: 

Ez év január elején Krasznov a cáricini arcvonalunk ellen jelentős erőket 
összpontosított, csapatainkat visszanyomta közvetlen Cáricinhez, ezzel had
seregünk kritikus helyzetbe került. Ekkor a különleges lovashadosztály pa
rancsnoka, Dumenko elvtárs, a hadsereg parancsnokától azt a feladatot 
kapta, hogy csoportosuljon át Dubocki körzetébe és minden áron verje szét 
ott az ellenséget. Január közepétől február közepéig tartó sikeres manő
verekkel a hadosztály teljesítette a hadseregparancsnoktól kapott feladatot. 
A hadosztály egy hónap alatt 400 km-es utat tett meg, szétvert 23 ezredet 
(közülük négyet fogságba ejtett). A harcok során zsákmányolt 48 löveget, 
több mint 100 géppuskát, páncélozott autót és sok más hadianyagot. Ez a 
siker lehetővé tette, hogy a hadsereg kezébe vegye a kezdeményezést, át
menjen támadásba és megtisztítsa a területet az ellenségtől egészen a Donig, 
majd Hutovo, VLagyikavkaszkoj vasútállomásig. Dumenko hadosztálypa
rancsnok, Buggyonnij és Bulatkin dandárparancsnokok, valamint Maszlakov 
ezredparancsnok nemcsak személyesen vezették a harcot, hanem sebesülé
sük ellenére a kapott harcfeladat végrehajtásáig egységeik élén maradtak. 
Ezért a szovjetköztársaságnak és a forradalomnak tett kiváló szolgálatáért 
a hadosztályt Dísz-zászlóval, Dumenkót, Buggyonnijt, Bulavkint és Masz-
lakovt pedig Vörös Zászló Renddel tüntették ki. 

1920-ban az 1. lovashadsereg Zsitomir irányába mért energikus váratlan 
csapással áttörte a lengyelek védelmét és sikeresen folytatta előnyomulását 
Varsó felé. Ezzel a merész manőverrel a szovjet lovasság arra késztette a 
lengyeleket, hogy megkezdjék visszavonulásukat. A hadmüvelet során 
Buggyonnij elvtárs személyesen részt vett a lovas rohamokban, példát, bá
torságot, férfiasságot mutatott az 1. lovashadsereg katonáinak. Ezért a tet
téért másodízben kapta meg a Vörös Zászló Rendet. 

Harmadik kitüntetését: Dísz lőfegyvert a Vörös Zászló Renddel a Munkás-
Paraszt Katonatanácsok összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottságától 
(a továbbiakban ÖKVB) kapta az 1. lovashadsereg szervezésében, vezeté
sében és a harcok során kifejtett tevékenységének elismeréséül. 

Ezt megelőzően ugyancsak az ÖKVB 1919. november 20-i határozattal 
kitüntette Buggyonnijt Dísz forradalmi fegyverrel. 

1923-ban a déli arcvonalon Mamantov és Skuro szétverésében és a szov
jethatalom megszilárdításában szerzett érdemeinek elismeréséül az Azer-
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bajdzsán Szocialista Köztársaság Vörös Zászló Rendjével tüntették ki. 1929-
ben az 1. lovashadsereg fennállásának tizedik évfordulóján Buggyonnij még 
egy Vörös Zászló Rendet kapott. 

KAMENYEV SZERGEJ SZERGEJEVICS 
(1881—1936) 

A pártba 1930-ban lépett be. A polgárháború éveiben 
a nyeveli szektor katonai vezetője, majd a nyugati ka
tonai körzet parancsnok tanácsadója. 1918 szeptembe
rében kinevezték a keleti front parancsnokává. 1919 
júliusától—1924 áprilisáig a köztársaság fegyveres erői
nek főparancsnoka volt. 1924-ben a Vörös Hadsereg 
felügyelője, 1925-ben pedig vezérkari főnöke. 1926 
augusztusától a főcsoport vezetője (mai értelemben 
honvédelmi miniszter). 1927 májusától a hadügyi nép
biztos helyettese és a Forradalmi Katonai Tanács 
elnöke, 1934 júliusától a hadsereg légvédelmi parancs
noka, novembertől pedig a Honvédelmi Népbiztosság 
Katonai Tanácsának tagja. Rendfokozata: 1. osztályú 

hadseregparancsnok. 
A polgárháborúban szerzett összérdemeinek elismeréséül 1920-ban Vörös 

Zászló Renddel tüntették ki. Ezt megelőzően katonai szolgálatáért, szervező 
és vezető készségéért — amit mint a keleti front parancsnoka fejtett ki a 
Kolcsak elleni hadjárat idején — Harci arany fegyvert kapott Vörös Zászló 
Renddel. 

1921-ben az ÖKVB a szovjetköztársaság iránti odaadásáért, a hadsereg 
szervezésében és irányításában szerzett érdemeiért Dísz lőfegyvert és Vörös 
Zászló Rendet adományozott, ami akkor a legnagyobb katonai kitüntetés
nek számított. A fenti kitüntetéseken kívül Kamenyev megkapta még a 
Horezmi Szovjet Szocialista Köztársaság Vörös Zászló Rendjét és a Buharai 
Népi Szovjetköztársaság Vörös Félhold Rend 1. fokozatát. 

KUTYAKOV IVÁN SZEMJONOVICS 
(1897—1937) 

1917 óta a bolsevik párt tagja. A polgárháborúban 
előbb szakaszt vezetett, majd fokozatosan eljutott a 
hadosztályparancsnoki beosztásig. A háború után ön
álló dandárparancsnok, majd a Volga menti katonai 
kerület parancsnokhelyettese. Rendfokozata: hadtest
parancsnok. ; 

1919 októberében Csisma vasútállomásának elfogla
lásában szerzett kimagasló érdemeinek elismeréséül 
megkapta a Vörös Zászló Rendet. Csisma vasútállomás 
az Ufa felé vezető útvonalon a fehérek egyik fő erős
sége volt. Az ellenség jelentős erőket ivont ide. Kutya-
kov dandárával váratlanul a fehérekre csapott, a fő-
erőket szétszórta és visszavonulásra kényszerítette. A 

dandárparancsnok a csapásmérő csoporttal folytatta az ellenség üldözését és a 
Bela j a folyót elérve azonnal megkezdte az átkelést. A dandár haditettével 
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megnyitotta az utat Ufa felé. Külön figyelmet érdemel, hogy Kutyakov sike
reit erőfölényben levő ellenséggel szemben érte el. 

A második Vörös Zászló Rendjét azért kapta, mert hadosztályának (25. 
ho.) átkelését a Dnyeperen 1920. március 5-én Pecski körzetében szemé
lyesen vezette. Az átkelés után igyekezett kijutni a 3. Lengyel Hadsereg 
hátába, elfoglalta Borodjanka és Tyetyerev helységeket, ezzel elvágással 
fenyegette a lengyelek visszavonulását. Június 25-én Kutyakov megsebe
sült, de ennek ellenére a hadosztálya élén maradt, merészen üldözte tovább 
a visszavonuló lengyeleket. 

Ä harmadik Vörös Zászló Rendet a Horezmi Szovjet Szocialista Köztár
saság megtisztításában, a baszmacsok szétverésében szerzett érdemeiért kapta 
1924-ben. 

1919 szeptember elején Lbiscsenszk—Janajszk körzetében kialakult kri
tikus helyzetben tanúsított leleményességéért, határozottságáért (amelynek 
eredményeként az ellenség ideiglenes sikereit felszámolták), továbbá a tur-
kesztáni arcvonalon szerzett érdemeinek elismeréséül (szétverte az önálló 
kozák hadsereget, két ezredet fogságba ejtett) 1922-ben Dísz forradalmi 
fegyverrel tüntették ki. Majd a Dzsanajd-Han és Ahadzsi-Isan ellenforra
dalmi bandái szétverésének irányításáért, a harcok során tanúsított bátor
ságáért megkapta a Horezmi Szovjet Szocialista Köztársaság Vörös Zászló 
Rendjét. 

UBOREVICS IERONYIM PETROVICS 
(1896—1937) 

A bolsevik párt tagja 1917 óta. Kezdetben a román 
arcvonalon a forradalmi osztagok szervezője. A polgár
háború alatt üteg-, dandár-, hadosztály-, majd hadse
regparancsnok volt. 1922-ben a Távol-Kelet-i Köztár
saság fegyveres erőinek főparancsnoka, majd az észak
kaukázusi, moszkvai és belorussziai katonai kerületek 
parancsnoki beosztásában teljesített szolgálatot. Rend
fokozata: 1. osztályú hadseregparancsnok. 

A polgárháborúban szerzett érdemeiért három ízben 
Vörös Zászló Renddel és Arany díszfegyverrel tüntet
ték ki. ! 

Első Vörös Zászló Rendjét az 1918. október 10—15. 
közötti harcokban tanúsított személyes bátorságáért, 

dandárának jó vezetéséért, önfeláldozó magatartásáért kapta. A másodikat — 
mint a 13. hadsereg parancsnoka — az 1920 október végi—november eleji har
cokban elért eredményekért. A harmadik kitüntetését a Távol-Kelet-i Köztár
saság Népi-Forradalmi Hadseregének szervezéséért, irányításáért és a Távol-
Keleten tevékenykedő ellenforradalmi bandák szétveréséért, a csendes-óceáni 
partvonal megtisztításáért kapta 1922-ben. 

Az Arany díszfegyverrel a 9. hadsereg parancsnoki beosztásában kifejtett 
munkájáért, a hadsereg irányításáért tüntették ki 1920-ban. 
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KOTOVSZKIJ GRIGORIJ IVANOVOCS 
(1881—1925) 

A bolsevik pártba 1920-ban lépett be. A polgárhábo
rúban partizán otrád-, majd dandárparancsnok volt. 
A háború után lovashadosztályt és lovashadtestet veze
tett. Haditetteinek elismeréséül három Vörös Zászló 
Rendet kapott, i 

Parancsnoki tehetségével és személyes bátorságával 
különösen 1920 februárjában az ogyesszai hadművelet 
idején hívta fel magára a figyelmet. Ö irányította a 
45. lovashadosztály részeit. Ezért 1921 júniusában Vö
rös Zászló Renddel tüntették ki. A másodikat a Peti-
jura elleni harcokban szerzett érdemeiért, a harmadi
kat 1924-ben az 1921. november 17-i harcok során a 
2. lovashadtesttel elért sikereiért kapta. 

1921-ben ugyancsak a polgárháborúban szerzett érdemeiért Dísz forra
dalmi fegyverrel tüntették ki. 

SER VASZILIJ KONSZTANTINOVIGS 
(1890—1938) 

A párt tagja 1916 óta, aktív résztvevője a forradalmi 
mozgalomnak. 1917 novemberében mint egy vörös osz
tag komisszárja már a Duto v tábornok elleni harcok
ban kimagasló érdemeket szerzett. 1919—22-es évek
ben hadosztály-, illetve hadseregparancsnok, a Távol-
Kelet-i Köztársaság hadügyminisztere és katonai taná
csának elnöke. A háború után az 1. lövészhadtest pa
rancsnoka, a leningrádi megerődített körlet főnöke, 
katonai tanácsadó Kínában, az ukrajnai katonai kerü
let parancsnokának segítője és végül a különleges vö
rös zászlós távol-keleti hadsereg főparancsnoka, a Szov
jetunió marsallja volt. Katonai tevékenységének elis
meréséül öt Vörös Zászló Rendet kapott. 

Első és második kitüntetését a Dutov-felkelés leverésében szerzett érde
meiért adományozták. 1918 májusában parancsnoksága alatt egyesítette az 
Urál vidéki forradalmi erőket és megtámadta a fehérek orenburgi csoportját. 
Kétheti elkeseredett harc után elfoglalta Orenburgot. Közben a forradalmi 
csapatok hátában 1918 nyarán a cseh hadtest átállt a fehérek oldalára. Ez 
kritikus helyzetet teremtett Blüher csapataira. A forradalmi erőket elvágták 
Szovjet-Oroszország központi területétől. Blüher a nehéz helyzetben kiváló 
szervezőnek, tehetséges vezetőnek és parancsnoknak bizonyult. Több figyel
met érdemlő győzelmet aratva csapatait merész manőverekkel kivezette a 
fehérek gyűrűjéből. Ezért a tettéért 1921-ben újra Vörös Zászló Renddel 
tüntették ki. 

A harmadikat 1921-ben a perekopi áttörésben játszott kimagasló szere
péért, a negyediket pedig 1928-ban a kahovszkai hídfő védelmének megszer
zéséért és az 51. lövészhadosztály csapatainak vezetéséért kapta. 

Blüher Vaszilij Konsztantinovics az ötödik Vörös Zászló Rendet 1928-ban 
a munkás-paraszt Vörös Hadsereg fennállásának 10. évfordulóján kapta. 



HAHANYAN GRIGORIJ DAVIDOVICS 
(1895—1939) 

A bolsevik pártnak 1917 óta tagja. A polgárháború
ban előbb a pszkovi lövészhadosztály parancsnoka, ké
sőbb Szvijazsszk város védelmének főnöke, majd az 
5. hadsereg hadműveleti osztályának vezetője, dandár
parancsnok és végül a 27. lövészhadosztály parancs
nokának segítője. 1924-ben a légvédelmi akadémián 
fakultásparancsnok, ezt követően a „Visztrel" tanfo
lyam parancsnoka, majd légvédelmi főnök, a légvé
delmi parancsnokság forradalmi katonai tanácsának 
tagja, politikai csoportfőnöke, ezt követően az OKDVA 
politikai csoportfőnöke és katonai tanácsának tagja 
volt hadtestparancsnoki rendfokozatban, i 

A hadsereg vezetésében, a szervező munkában és a 
harcokban tanúsított magatartásáért három Vörös Zászló Renddel és Dísz 
forradalmi fegyverrel tüntették ki. 

Első kitüntetését az omszki hadműveletben elért eredményeiért, a máso
dikat a nyugati arcvonalon szerzett érdemeiért, Szokolovo, Vengrovo és 
Oszovo falvak gyors elfoglalásáért adományozták. Harmadik Vörös Zászló 
Rendjét Varsó alatti bátor, határozott tevékenységéért, ügyes manővereiért 
kapta, melynek eredményeként dandárával rendezetten kitört az ellenség 
gyűrűjéből. 

A Dísz forradalmi fegyvert 1921. május 17-i kronstadti lázadás leverésé
ben szerzett érdemeiért kapta. 

VOSZTRECOV SZTYEPAN SZERGEJEVICS 
(1883—1932) 

A bolsevik párt tagja 1920 óta. A polgárháborúban 
század-, majd ezredparancsnok. 1922-ben a 2. tenger
melléki lövészhadosztály parancsnokának segítője. Részt 
vett a fehérgárdisták és intervenciósok szétverésében 
Távol-Keleten. 1924-ben az omszki vörös zászlós lö
vészhadosztály parancsnoka, majd lövészhadtest pa
rancsnok. 

A polgárháború eredményeiért négy esetben tüntet
ték ki Vörös Zászló Renddel. i 

Első kitüntetését azért kapta, mert 1919. június 3-án 
olyan körülmények között vállalta el la 242. ezred pa
rancsnoki beosztását, amikor az az ellenség nyomása elől 
már megkezdte visszavonulását, miáltal az 5. hadsereg 

komoly veszélybe került. Vosztrecov nemcsak megállította az egység vissza
vonulását, hanem rendezve annak sorait újra harcba vezette. Jó szervező és 
vezető készségének, személyes példamutatásának eredményeként az ezred 
megállította az ellenség elónyomulását, majd maga ment át támadásba és 
szétverte a fehéreket. Vosztrecov néhány vöröskatonával elsőnek tört be 
Cseljabinszkba és géppuskatüzet zúdított a megrémült ellenség visszavonuló 
oszlopaira. Amikor a géppuska irányzója elesett, maga feküdt a géppuska 
mellé és folytatta a harcot. 
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Második Vörös Zászló Rendjét azért kapta, mert 1920. július 19-én egy
ségétől való elvágása után (a szomszéd parancsoknál volt megbeszélésen) 
mindent elkövetett, hogy mielőbb visszatérjen. Ezredét válságos helyzetben 
találta. Amikor látta, hogy az első lépcsőben küzdők harcrendje felbomlott, 
fejetlenség és zűrzavar kezdett úrrá lenni a harcosok között, azonnal lóra 
pattant és a legkritikusabb helyen termett. Személyes varázsával, példamu
tatásával és határozottságával felszámolta a zűrzavart, megmentette a hely
zetet. 

A harmadik és negyedik kitüntetést a Távol-Keleten szerzett érdemeiért, 
Pepeljajev bandájának szétveréséért kapta. 

FABRICIUSZ JAN FRICEVICS 
(1877—1929) 

1903 óta a bolsevik párt tagja. A polgárháború évei
ben dandárparancsnok és komisszár. A háború után 
hadosztály-, majd hadtestparancsnok. 1928-tól a kau
kázusi vörös zászlós hadsereg parancsnokának segítője. 
A polgárháborúban szerzett érdemeinek elismeréséül 
négyszer tüntették ki Vörös Zászló Renddel. 

Az elsőt — mint a 10. lövészhadosztály komiszárja 
— a harcokban tanúsított személyes és hősies példa
mutatásáért. Másodszor azért a dandárparancsnoki be
osztásában kifejtett találékony, merész tervéért jutal
mazták, amelynek eredményeként 1920. június 13-ról 
14-re virradóra Szorgony és Silovicsi körzetében az 
ellenség jól megerődített körletét csapataival áttörte. 

Harmadik kitüntetését a kronstadti felkelés leverésében tanúsított bátor és 
hősies magatartásáért, a negyediket pedig — mint dandárparancsnok — a 
Varsó alatti harcokban szerzett érdemeiért kapta. 

FEGYKO IVÁN FJODOROVICS 
(1897—1938) 

A bolsevik pártnak 1917 óta tagja. Az októberi for
radalomba Krímben kapcsolódott be. 1917-ben a Vörös 
Gárda osztagok szervezője és a feodoszi forradalmi 
bizottság elnöke. A háború további éveiben dandárokat, 
hadosztályokat és hadseregeket irányított. Részt vett 
a kronstadti felkelés leverésében. A háború után had
test-, hadsereg- és különböző katonai kerületek pa
rancsnoki beosztásaiban szolgált. 1938 februárjától a 
Szovjetunió Hadügyi Népbiztosának helyettese. Rend
fokozata: 1. osztályú hadseregparancsnok. A polgár
háborúban tanúsított helytállásáért a Vörös Gárda és 
a Vörös Hadsereg szervezésében és vezetésében szer
zett érdemeiért négy ízben tüntették ki Vörös Zászló 

Renddel. 
Első kitüntetését — mint hadosztályparancsnok — azért kapta, mert csa

pataival részt vett abban a hősies menetben, amit a déli csoport részei 
Kotovszk és Pervomajszk körzetéből északra Kijev irányába hajtottak végre 
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a 12. hadsereggel való találkozás céljából. A menet során szívós harcokban 
szétverték az útvonalukon tevékenykedő és szervezés alatt levő fehérgár
dista bandákat. 

Második Vörös Zászló Rendjét — mint a 46. lövészhadosztály parancsnoka 
— azért kapta, mert hadosztályát jól vezette. A harcokban férfiasságot, me
részséget tanúsított, eredményeivel hozzájárult Vrangel ellenforradalmi csa
patainak szétveréséhez. Harmadik kitüntetését a kronstadti felkelésben szer
zett érdemeiért, a negyediket Antonov ellenforradalmi bandáinak szétveré
séért folytatott harcokban szerzett kimagasló érdemeiért adományozták. 

HORUN JOSZIF IVANOVICS 
(1884—1962) 

A bolsevik pártba és a Vörös Hadseregbe is 1918-ban 
lépett be. A polgárháborúban század- és lovasezred 
parancsnoki beosztásokban teljesített szolgálatot. A há
ború után lovasezred, illetve lovasdandár parancsnok 
segítője, majd ezred- és dandárparancsnok, ezt köve
tően pedig a Frunze Akadémia tanára. A Nagy Hon
védő Háborúban hadosztályparancsnok, hadseregpa-
rancsnok-helyettes, a brjanszki arcvonal gépkocsi cso
portfőnöke, majd ismét hadosztályparancsnok, 1947-ben 
vezérőrnagyként nyugállományba vonult. A polgárhá
borúban végzett munkájának elismeréséül négy eset
ben tüntették ki Vörös Zászló Renddel. 

Az elsőt a turkesztáni arcvonalon szerzett érdemeiért, 
a másodikat mint a 4. lovasezred parancsnokának helyettese kapta a harcban 
tanúsított személyes példamutatásáért. A harmadikat 1924. február 1-i Haza-
raszpa város környékén lezajlott harcokban mutatott helytállásáért adomá
nyozták. 1925-ben kitüntették a Horezmi Szovjet Szocialista Köztársaság 
Vörös Zászló Rendjével. 

KUJBISEV NYIKOLAJ VLAGYIMIROVICS 
(1893—1938) 

A bolsevik pártba 1918-ban lépett be. A polgárhábo
rúban komisszár és dandárparancsnoki beosztásokban 
szolgált. A háború után „Visztrel" tanfolyam parancs
noka és komisszárja, a turkesztáni front parancsnoká
nak segítője, majd hadtestparancsnok és komisszár. 
Később a moszkvai katonai kerület parancsnokának 
segítője, ezt követően a szibériai és a kaukázusontúli 
katonai kerületek parancsnoka. Utolsó beosztása a 
munkás-paraszt Vörös Hadsereg Főcsoportfőnöke volt. 
Rendfokozata: hadtestparancsnok. A polgárháborúban 
szerzett érdemei elismeréséül négyszer tüntették ki 
Vörös Zászló Renddel. 

A 9. hadosztály 3. dandára, melynek Kujbisev volt 
a parancsnoka, 1919 november közepén azt a feladatot kapta, hogy állítsa 
meg az ellenség csapásmérő csoportját Ahocsevszk és Kurszk szakaszon, majd 
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jusson ki a csoport hátába és kerítse be. Kujbisev a nehéz körülmények 
ellenére a feladatot végrehajtotta. Személyes magatartásának köszönhető, 
hogy a dandár a kritikus helyzetben megőrizte harckészségét és megállta a 
helyét. Kujbisev dandárával kijutott a fehérek kurszki csoportjának hátába. 
Ezzel a merész manőverrel a város feladására kényszerítette. Az ellenség 
érzékeny veszteségeket szenvedett és megkezdte visszavonulását. A feladat 
teljesítésében kimagasló szerepe volt Kujbisev bátorságának, hidegvérűsé-
gének, különleges intézkedéseinek, amelyekkel a bonyolult, kritikus hely
zetekben is kezében tartotta és mesterien vezette dandárát. Ezért a tettéért 
kapta az első Vörös Zászló Rendet. 

Másodikat — mint a 9. lövészhadosztály törzsfőnöke — a csapatok mes
teri vezetéséért, a harmadikat a grúz proletariátus felszabadításáért foly
tatott harcban szerzett érdemeiért kapta. 

A polgárháború után kitüntették az Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista 
Köztársaság Vörös Zászló Rendjével is. 

VINNYIKOV-BESZMERTNIJ VASZILIJ LAVRENTYEVICS 
(1892—1946) 

Bányász volt. 1917 óta a párt tagja. A polgárháború
ban ezred, majd dandár komisszárként tevékenykedett. 
Részt vett a kronstadti felkelés leverésében. A harcok
ban az egyik karját elvesztette. 1924-ben leszerelt. 
1935-ig az iparban vezető szerepet töltött be. 

Vörös Zászló Renddel először 1919 júliusában a Í2, 
doni önkéntes dandár szétverésében és foglyul ejtésé
ben szerzett érdemeiért tüntették ki. Második Vörös 
Zászló Rendjét a kronstadti felkelés leverése során 
tanúsított kimagasló bátorságáért kapta. (Ekkor vesz
tette el az egyik karját.) Ugyanebben a parancsban 
tüntették ki Dísz forradalmi fegyverrel is. 

BALAHONOV JAKOV FILIPOVICS 
(1892—1935) 

A polgárháború éveiben osztagparancsnok a Vörös 
Gárdában, ezt követően az észak-kaukázusi Vörös Had
sereg 9. oszlopának parancsnoka, majd lovasdandár, 
lovashadosztály és lovashadtest parancsnok segítője. 
A háború után lovashadosztály, majd a karacsacser-
keszi autonóm terület katonai parancsnoka, 1924— 
1928-ig a Frunze Akadémia hallgatója. Később vissza
ment a polgári életbe. A hadiiparban dolgozott. 

Az első Vörös Zászló Rendjét 1920-ban a Markov 
hadosztályának szétverésében szerzett kimagasló érde
meinek elismeréséül kapta. A másodikat adományozó 
parancsban a következőket olvashatjuk: „Balahonov 
5. lovashadosztályával merészen manőverezve Melitopol 

északkeleti részénél áttörte az ellenség arcvonalát és az erős tüzérségi és gép
puskatűz ellenére határozott csapással elfoglalta a várost. Az ellenség üldö-
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zését folytatva Balahonov foglyul ejtett több ezer katonát, valamint három 
páncélvonatot, 40 löveget, több mint 10 millió puska lőszert, több ezer tüzér
ségi lövedéket, jelentős mennyiségű gabonát és más értékes anyagot zsák
mányolt." 

Hadosztályával (5. lovashadosztály) különös, bonyolult helyzetben 1920. 
október 11-től 18-ig sikeres lovas portyát hajtott végre. Ennek során a 3. 
doni hadtest hadtápját és Bogajevszkij atamán törzsét, továbbá október 
17-én Szvjatudohovkinál a 2. doni lovashadosztályt is szétverte. Mivel had
osztályával harckész állapotban tért vissza, Dísz forradalmi fegyverrel tün
tették ki. 

JEGOROV ALEXANDR ILJICS 
(1883—1939) 

A bolsevik pártba 1918-ban lépett be. A polgárháború 
alatt hadseregeket vezetett. A háború után a kijevi, a 
petrográdi katonai kerületek csapatainak parancsnoka 
lett. Később a kaukázusi hadsereg, az ukrán és a krími 
fegyveres erők főparancsnoka. A Szovjetunió Forra
dalmi Katonai Tanácsának tagja, majd katonai attasé 
Kínában. Hazatérése után a belorussziai katonai kerü^ 
let parancsnoka, majd a munkás-paraszt Vörös Had
sereg vezérkari főnöke, 1937-től a honvédelmi népbiz
tos helyettese. A Szovjetunió marsallja volt. A polgár
háborúban tanúsított haditetteiért kétszer tüntették ki 
Vörös Zászló Renddel. 

Az elsőt — mint a 10. hadsereg parancsnoka — azért 
kapta, mert csapataival Pletnyev körzetében meghiúsította az ellenség táma
dását és Kotyelnyikovo elfoglalását. A második Vörös Zászló Rendet a Gye-
nyikin szétverésért folyó harcban tanúsított bátorságáért kapta. A Kaukázus
ban szerzett érdemeinek elismeréséül kitüntették a Grúz Szocialista Köztársa
ság és az Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaság Vörös Zászló Rend
jével is. 

VOROSILOV KLIMENT JEFREMOVICS 
(1881-ben született) 

1903 óta az SZKP tagja. A polgárháború éveiben a 
luganszki szocialista osztag szervezője, az 5. Szovjet 
Ukrán Hadserég és a cáricini front csapatainak parancs
noka. Ukrán belügyi népbiztos. A harkovi katonai ke
rület vezetője, majd a 14. hadsereg parancsnoka. 1919'— 
1921-ig az 1. lovashadsereg haditanácsának tagja. A 
polgárháború után az Észak-Kaukázus, majd a moszk
vai katonai kerület parancsnoka lett. 1925—40-ig had
ügyi, majd honvédelmi népbiztos. A Nagy Honvédő 
Háború alatt az Államvédelmi Bizottság tagja, az észak
nyugati irány csapatainak főparancsnoka. 1945—1947-ig 
a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke Magyarorszá
gon, 1946—53-ig a Szovjetunió minisztertanácsa elnö

kének helyettese. 1953—60-ig az SZSZSZK Legfelső Szovjetje Elnökségének 
elnöke, 1960-tól a Legfelső Szovjet Elnökségének tagja, a Szovjetunió mar-
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sálija. A polgárháborúban szerzett érdemeinek elismeréséül két esetben 
Vörös Zászló Renddel és Dísz forradalmi fegyverrel tüntették ki. 

Az első Vörös Zászló Rendet a kaukázusontúli arcvonalon tanúsított helyt
állásáért, a csapatok vezetéséért és a kubáni fehér hadtest szétveréséért 
kapta. A másodikat a kronstadti vár bevételében szerzett önfeláldozó bátor
ságáért, merészségéért adományozták. 

A Dísz forradalmi fegyvert az 1. lovashadsereg haditanácsában kifejtett 
munkájáért kapta. 

KASIRIN NYIKOLAJ DIMITRIJEVICS 
(1888—1938) 

A bolsevik párt tagja il 918 óta. 1917—18-ban az Urai
ban vörös partizánosztagokat vezetett. Sikeresen irá
nyította a dél-uráli partizánportyát. Továbbiakban az 
orenburgi megerődített körlet komendánsa, később 
hadosztály-, illetve hadtestparancsnok. A polgárháború 
után hadtestparancsnok, több katonai kerület parancs
nokának segítője, az észak-kaukázusi katonai körlet 
parancsnoka, a Honvédelmi Népbiztosság Katonai Ta
nácsának tagja. Utolsó beosztása kiképzési csoportfő
nök. Rendfokozata: 2. osztályú hadseregparancsnok. 

Első Vörös Zászló Rendjét 1918 tavaszán a felső Urál 
vidékén kifejtett szervező, irányító munkájáért és Du-
tov bandái ellen vívott harcban tanúsított bátor, példa

mutató magatartásáért, a második Vörös Zászló Rendet Melitopol körzeté
ben szerzett kimagasló érdemeiért kapta. 1920 decemberében a Szívástól 
északra dúló harcokban való részvételéért, a visszavonuló ellenséges csapatok 
határozott üldözéséért és Keres város gyors elfoglalásáért Dísz forradalmi 
fegyverrel tüntették ki.' ' 

TYIMOSENKO SZEMJON KONSZTANTINOVICS 
(1895-ben született) 

1919 óta az SZKP tagja. A polgárháborúban szakasz-, 
lovasszázad, ezred-, dandár- és hadosztályparancsnoki 
beosztásokban szolgált. A polgárháború után a 3. lovas
hadtest, majd különböző katonai kerületek csapatainak 
parancsnoka lett. 1940 május óta a Szovjetunió honvé
delmi népbiztosa. A Nagy Honvédő Háborúban honvé
delmi népbiztoshelyettes, a nyugati, később a délnyu
gati hadászati irány főparancsnoka, majd a Nyugati, 
Délnyugati, Északnyugati és a Sztálingrádi Frontok 
parancsnoka volt. A háború utolsó éveiben a főhadi
szállás képviselőjeként a délnyugati hadszíntéren ko
ordinálta a frontok és a fekete-tengeri flotta együtt
működését. 

A polgárháborúban szerzett katonai tevékenységének elismeréséül kétszer 
tüntették ki Vörös Zászló Renddel. Az első kitüntetését — mint a 6. lovas
hadosztály parancsnoka — azért kapta, mert a forradalom első napjától 
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a Vörös Hadseregben szolgált, részt vett a hadsereg szervezésében, együtt 
küzdött a vöröskatonákkal, parancsnokokkal, azokat a szovjethatalom iránti 
odaadásra, bátorságra és hősiességre nevelte. Beosztottai szerették, a leg
nehezebb körülmények között is követték, parancsait ellentmondás nélkül 
teljesítették. A második Vörös Zászló Rendet 1920 szeptemberében a len
gyelek és Vrangel elleni harcban szerzett kimagasló érdemeinek elismeréséül 
adományozták Tyimosenkónak. 

1920 novemberében parancsnoki és nevelőmunkájáért kitüntették Dísz 
forradalmi fegyverrel. 

Az 1. lovashadsereg megalakulásának 10. évfordulójára megkapta a har
madik Vörös Zászló Rendet. 

SORIN VASZILIJ IVANOVICS 
(1870—1937) 

A régi hadsereg ezredese volt. A polgárháborúban 
hadseregparancsnok, majd a szibériai csapatok, később 
pedig a turkesztáni front főparancsnokának segítője
ként tevékenykedett. A polgárháború után a katonai 
oktatási intézetek főigazgatóságának felügyelője, majd 
a leningrádi katonai kerület csapatainak parancsnoka. 
1925-ben nyugállományba vonult. 

1919 márciusában — mint a 2. hadsereg parancsno
kát — az Izsevszk-Vodkinszkij hadmüvelet végrehaj
tásáért és a csapatok mesteri vezetéséért Vörös Zászló 
Renddel tüntették ki. 1920 áprilisában a Kolcsak elleni 
harcokban szerzett összérdemeinek elismeréséül Harci 
arany fegyverrel, majd 1925-ben Horezmi Szovjet Szo

cialista Köztársaság Vörös Zászló Rendjével tüntették ki. 

FRUNZE MIHAIL VASZILJEVICS 
(1885—1925) 

A bolsevik párt tagja 1904 óta. Három forradalom 
résztvevője. A polgárháborúban a keleti, majd a tur
kesztáni front parancsnoka. Az Összoroszországi Köz
ponti Végrehajtó Bizottság turkesztáni tagozatának 
tagja, majd a déli front parancsnoka. A háború után 
Ukrajna és Krím fegyveres erőinek főparancsnoka. 
1924—25-ben hadügyi népbiztos. 

Első Vörös Zászló Rendjét 1919 júliusában kapta a 
keleti arcvonal déli csoportja megszervezésében, veze
tésében és Kolcsak szétverésében szerzett érdemeinek 
elismeréséül. A kitüntetését adományozó parancsban 
a következő értékelést adják: „Frunze elvtárs á keleti 
front déli csoportjának parancsnokságát (négy had

sereg tartozott alárendeltségébe) nehéz időszakban, akkor vette át, amikor 
az ellenség nyomasztó erőfölényének hatására visszavonulásban volt. Frunze 
elvtárs — csapatainak kritikus helyzete ellenére — a visszavonulás alatt is 
talált lehetőséget tartalék képzésére és összpontosítására, amelyet csapás-

— 26 — 



mérő erőként használhatott fel. E csapatok Frunze vezetése alatt támadásba 
lendülve szétverték az ellenséget, lépésről lépésre visszaszorították a Bela j a 
folyó mögé és elfoglalták Ufát. Június 7-ről 8-ra a 25. hadosztály átkelését 
a folyón Krasznij Járnál személyesen Frunze irányította, az ellenséges tűz
ben is az első vonalban tartózkodott. Repülő bombától zúzódást szenvedett, 
de helyét nem hagyta el, folytatta a parancsok és intézkedések kiadását 
mindaddig, amíg a kapott feladatot a csapatok végre nem hajtották." 

Második Vörös Zászló Rendjét 1924-ben Gyenyikin, Vrangel és Petljura 
bandáinak szétverésében szerzett parancsnoki tevékenységéért kapta. 

1920. november 25-én a Szovjetek Qsszoroszországi Központi Végrehajtó 
Bizottsága Dísz forradalmi fegyverrel tüntette ki a déli front vezetésében 
tanúsított kiváló parancsnoki érdemeinek elismeréséül. 

DASICSEV IVAN FJODOROVICS 
(1897—1963) 

A bolsevik pártnak 1929 óta tagja. A Vörös Hadse
regbe 1918 júliusában lépett be. A polgárháborúban 
dandár-törzsfőnök segítője, később dandár-törzsfőnök. 
Háború után a petrográdi ezred törzsfőnöke, majd a 
hadtest hadműveleti osztályának vezetője, hadosztály
törzsfőnök, hadosztályparancsnok, hadtestparancsnok 
segítője, majd hadtestparancsnok. A Nagy Honvédő 
Háborúban lövészhadtest, később hadseregparancsnok. 
Rendfokozata : vezérőrnagy. ! 

A polgárháborúban szerzett érdemeiért, a Vörös Had
sereg szervezésében, vezetésében kifejtett munkájáért, 
a harcokban tanúsított személyes példamutatásáért és 
bátorságáért három ízben tüntették ki Vörös Zászló 
Renddel. 

DIBENKO PAVEL JEFIMOVICS 
(1899—1938) 

1912 óta a bolsevik párt tagja. Az első Népbiztos 
Tanácsban hadügyi népbiztos. A polgárháborúban vörös 
otrád-, majd hadosztályparancsnok. A polgárháború 
után a Vörös Hadsereg tüzérparancsnoka, majd hadtáp 
főnöke, később a közép-ázsiai, a Volga menti katonai 
és a leningrádi kerület parancsnoka. Rendfokozata: 
másodosztályú hadseregparancsnok. 

A polgárháborúban szerzett érdemeiért három ízben 
tüntették ki Vörös Zászló Renddel. Az elsőt 1921-ben 
kapta személyes bátorságáért, önfeláldozó magatartá
sáért és a csapatok hozzáértő vezetéséért. Második ki
tüntetését — mint hadosztályparancsnok -— azért kap
ta, mert 1919. március 26-tól április 10-ig Mariapol és 

Szevasztopol vidékén lezajlott harcok idején csapatai különleges hősiességet 
tanúsítottak a forradalom ügye iránt. Hadosztályának jelentős szerepe volt 
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az Azovi- és a Fekete-tenger északkeleti partjának megtisztításában. Harma
dik kitüntetését a Cáricin környéki harcokban végzett munkájáért kapta. 
Dandárával merész manőverrel betört az ellenség lovas csoportjának hátába 
és csapást mért a Cáricint támadó fehér erőkre. Ezzel a manőverrel meg
zavarta az ellenséget és lehetőséget adott, hogy a 10. hadsereg megszilár
dítsa helyzetét. 

KOLESZOV NYIKOLAJ PETROVICS 
(1891—1928) 

A bolsevik párt tagja 1920 óta. Az első világháború
ban katona. A Vörös Hadseregbe megalakulásának 

,• napján lépett be. A polgárháborúban lovasszázad és 
j j dandárparancsnoki beosztásokban teljesített szolgála

tot. A polgárháború után lovasezred és lovasdandár 
parancsnok. A polgárháborúban szerzett harci érde
meinek elismeréséül három ízben tüntették ki Vörös 
Zászló Renddel. 

Az első és második kitüntetését az 1. lovashadsereg 
harcai során mint lovasdandár parancsnok kapta az 
ésszerű kezdeményezéséért, bátorságáért, alárendeltjei
nek vezetéséért és a munkás-paraszt hatalom iránti 
odaadásáért. A harmadik Vörös Zászló Rendjét mint 

a 3. bajkálontúli lovasezred parancsnoka Lucski falu melletti harcokban ta
núsított magatartásáért kapta. 1922. október 14-én egysége élén elsőnek 
indult rohamra. Ezzel a tettével ezredét is maga után vonta. 

GARUSZKIJ MIHAIL PETROVICS 
(1894—1962) 

Az SZKP-ba 1928-ban lépett be. 1918 november óta 
katona. A polgárháborúban szakasz-, század-, zászlóalj-
és ezredparancsnok segítői beosztásokban szolgált. A há
ború után zászlóalj-, illetve ezredparancsnok segítője. 
1929-ben az ogyesszai gyalogos iskolán zászlóaljparancs
nok, majd az ogyesszai élelmezési intézet katonai veze
tője, később a hadtáp akadémián évfolyamparancsnok. 
1940—46-ig a rjazani gyalogos tiszti iskola parancs
noka. Később tanári beosztásban tevékenykedett. Rend
fokozata : vezérőrnagy. 

A polgárháborús tevékenységének elismeréséül há
rom ízben tüntették ki Vörös Zászló Renddel. Első ki
tüntetését azért kapta, mert 1919. augusztus 15-én Bo-

rovszk falu mellett meghiúsította az ellenség páncélvonatának támadását. 
A másodikat — mint zászlóalj parancsnoknak — azért adományozták, mert 
1920. június 1-én Sztarinki falu alatt, amikor az ellenség betört a védelembe, 
idejében értesítette szomszédját és visszaverte a rohamot. Június 6-án pedig 
mindvégig harcosai között tartózkodott, azokat személyes példamutatásával 
lelkesítette. Később — amikor a visszavonulásra került sor — néhány vörös
katonával utolsóként hagyta el az állásokat, felfogva az ellenség csapásait, 
ezzel biztosította egysége szervezett állásváltoztatását. A harmadik kitünte
tését a kronstadti felkelés leverésében szerzett érdemeiért adományozták. 
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ALEHIN JEVGENYIJ SZTYEPANOVICS 
(1893—1945) 

A bolsevik párt tagja 1928 óta. Régi hadseregben 
törzskapitány volt. A Vörös Hadseregbe 1918 augusz
tusában lépett be. A polgárháborúban közkatona, majd 
zászlóalj-, ezred- és hadosztályparancsnoki beosztások
ban szolgált. Az utolsó évben az Antonov bandái ellen 
tevékenykedő csapatok hadműveleti osztályának veze
tője. A polgárháború után zászlóaljparancsnok, ezred
parancsnok segítője, majd ezredparancsnok. 1926—29-ig 
a Frunze Katonai Akadémia hallgatója. Ennek elvég
zése után hadosztály-törzsfőnök, majd a minszki gya
logos tiszti iskola parancsnoka. A Nagy Honvédő Há
borúban hadosztály- és hadtestparancsnok-helyettesi, 
majd hadtestparancsnoki beosztásokban szolgált. Hősi 

halált halt. Rendfokozata: vezérőrnagy. 
A~ polgárháborúban szerzett érdemeinek elismeréséül három ízben tün

tették ki Vörös Zászló Renddel. Az elsőt 1919. április 22-én Verro város alatt 
szerzett érdemeiért kapta. 1920. július 24-én mint a 93. lövészezred parancs
noka az erős ellenséges tüzérségi és géppuskatűz ellenére ezredét rohamra 
vitte. Személyes példát mutatva egysége élén haladt. Bátorsága átragadt 
beosztottaira is. Az ezred feladatát példásan végrehajtotta, a beékelődött 
ellenséget megsemmisítették. Ezért a haditettéért adományozták neki má
sodszor a Vörös Zászló Rendet. A harmadikkal a Varsó alatti tevékenységét 
és a visszavonulás során az utóvéd harcokban végrehajtott merész manő
vereit és bátor helytállását jutalmazták. 

LAPIN ALBERT JANOVICS 
(1899—1937) 

A bolsevik párt tagja 1917 óta. Moszkvában részt 
vett az októberi harcokban. A moszkvai Vörös Gárda 
törzsének tagja, majd a moszkvai katonai parancsnok
ság szervezési osztályának főnöke. A polgárháborúban 
komisszár, ezred- és hadosztályparancsnoki beosztások
ban szolgált. A háború után az OKDA törzsfőnöke, 
hadtestparancsnok, majd a Vörös Hadsereg törzsfőnök
ségének vezetője (vezérkari főnök) és végül hackikép-
zési csoportfőnök. Rendfokozata: hadtestparancsnok. 

A polgárháborúban Vörös Zászló Renddel három íz
ben tüntették ki. » 

Első kitüntetését 1920-ban a különböző beosztások
ban huzamosabb időn át elért eredményeiért adomá

nyozták. A második Vörös Zászló Rendet az 1920 nyári visszavonulás idején 
mutatott kiváló vezetőkészségéért és bátorságáért kapta. Dolubovo környé
kén dandárát a lengyelek bekerítették. Lapin kiváló parancsnoki tevékeny
ségével, a körülzárás idején tanúsított bátorságával, határozottságával min
den pánikot megakadályozott, egységét teljes fegyverzetével együtt kihozta 
a bekerítésből. ' 
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Másik jelentős haditette 1920 júliusában volt. Ekkor a 80. és 81. lovas 
dandárok átkelését irányította a Berezina folyón. A vízi akadály leküzdését 
sikeresen megoldotta, utána megkezdte az ellenség üldözését. Csapatai gyor
san kijutottak Minszk körzetébe és közreműködtek a város elfoglalásában. 
Ezért kapta a harmadik Vörös Zászló Rendet. 

LUKOMSZKIJ PJOTR ILJICS 
(1892—1935) 

IP 
1917 óta a bolsevik párt tagja. Az első világháború 

résztvevője. A Vörös Hadseregbe 1918-ban lépett be. 
A polgárháborúban hadsereg politikai osztályvezető, 
hadosztály komisszár, dandár- és hadosztályparancsnok, 
majd ismét hadosztály komisszár. A polgárháborút kö
vetően járási katonai körzet, utána kerületi és a do-
nyeci tartomány komisszárja. 1922-ben a 9. lövészhad
test komisszárja. 1923-ban a haditengerészeti akadémia 
komisszárja, 1924-ben a haditengerészeti műszaki is
kola parancsnoka és komisszárja. 1927-ben tartósan 
szabadságolták. Életének utolsó éveiben a jaltai kikötő 
főnöke volt. 

A polgárháborúban a csapatok vezetésében és neve
lésében szerzett eredményeiért, valamint személyes példamutatásáért és bá
torságáért három ízben Vörös Zászló Renddel tüntették ki. 

1919 decemberében mint egy kikülönített partizánosztag parancsnoka 
ügyes, merész manőverrel betört Skuro lovas csoportjának hátába, megron
gálta a vasútvonalat. Ezzel a tettével megakadályozta az ellenséges tarta
lékok mozgását, majd elfoglalta Csugajev város északi részét és azt meg
tartotta a saját csapatok odaérkezéséig. Ezért a cselekedetéért kapta az első 
Vörös Zászló Rendet. Második kitüntetését hasonlóan az ellenség mögöttes 
területén végrehajtott lovas portya sikeréért és eredményeiért adományozták 

Harmadszor a Gyenyikin elleni harcokban tanúsított hősi helytállásának 
elismeréséül tüntették ki. 



AZ OROSZORSZÁGI KOMMUNISTA (BOLSEVIK) PÁRT 
KATONAPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE 

A POLGÁRHÁBORÚ ÉVEIBEN 
(1917—1922) 

II. RÉSZ* 

Zágoni Ernő 

III. 

Á BOLSEVIK PÁRT A HADSEREG SZERVEZÉSÉNEK 
OSZTÁLYELVÉRŐL ÉS PÁRTIRÁNYlTÁSÁRÓL 

Az állandó, reguláris hadsereg elvére való áttérés a bolsevik párt ez idő
szakban folytatott katonapolitikájának igen fontos alapelve volt. E politika 
azonban nem korlátozható erre az egyetlen alapelvre. A hadsereg reguláris 
jellegének kialakítása ugyanis önmagában még nem ad választ a szocialista 
fegyveres erőknek a burzsoá hadseregektől eltérő sajátosságaira — hiszen 
azok is reguláris alapon szerveződnek —, s egyedül ez az elv nem is bizto
síthatta volna az intervenciósok és a polgárháborúban az ellenség feletti 
katonai győzelmet. A világ első szocialista államának olyan reguláris had
seregre volt szüksége, mely jellegét, osztály tartalmát és szellemét tekintve 
megfelel a forradalom megvédése érdekeinek, amely a munkás-paraszt ha
talom szilárd bázisát és támaszát alkotja, s amely az osztályharc legkiélezet-
tebb és legveszélyesebb pillanataiban sem inog meg. E követelményeknek 
csakis osztályösszetételét és szellemét tekintve egyaránt proletár osztályhad
sereg felelhetett meg. „Még nem tettünk meg mindent azzal — írta Lenin —, 
hogy. . . reguláris intézményekre tértünk át : ezeket a reguláris intézmé
nyeket a munkásosztály tömegmozgalmával, tömegerejével is segíteni kell."73 

A bolsevik párt katonapolitikájának ezért a hadsereg reguláris jellegének 
biztosítása mellett másik, nem kevésbé fontos elvét az az ugyancsak álta
lános érvényű lenini tanítás alkotta, hogy a szocialista állam hadseregének 
szükségszerűen, nyíltan és szigorúan osztályjellegűnek kell lennie. E ténye
zők, kiegészülve a hadsereg pártirányításáról és ellenőrzéséről szóló lenini 
tanításokkal, együttesen képezik a bolsevik párt katonapolitikájának és a 
szocialista fegyveres erőkre vonatkozó marxista—leninista tanításoknak 

* A tanulmány első részét folyóiratunk 1967. évi 3. számában közöltük. — a Szerk. 
73 Lenin: A háborúról . . . II. köt. 538. o. 
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fundamentális alapjait. E vázolt alapelvek egymással szoros kölcsönhatásban 
vannak, s a katonapolitika kidolgozása folyamán együttesen alakultak. 

A szocialista haderő osztály jellegére vonatkozó elvek is — akárcsak a 
a reguláris szervezésre vonatkozó tanítások — a hadseregépítés gyakorlati 
folyamata közben alakultak és kristályosodtak ki. A marxizmus—leninizmus 
korábbi eszméi e téren sem nyújtottak a gyakorlati tevékenységhez elegendő 
elméleti alapot. 

A bolsevik párt programja az októberi forradalmat megelőzően a nép 
általános felfegyverzését, vagyis az össznépi milícia megteremtését tűzte ki 
célul. Ez a követelés és célkitűzés fogalmazódott meg a bolsevik párt katonai 
szervezeteinek 1917 júniusi országos konferenciáján is. A kialakult helyzet 
arra készteti a forradalmi szociáldemokráciát — olvashatjuk a határozat
ban —, hogy „ . . . harcoljon az állandó hadseregek azonnali és mindenhol 
végrehajtandó felszámolásáért, és azért, hogy e hadseregeket össznépi milí
ciával, a nép általános felfegyverzésével helyettesítsék."7^ A határozat ezt 
követően kifejti a bolsevikok ama véleményét, hogy a népnek a fegyver
viselésre vonatkozó joga ugyanolyan elidegeníthetetlen, mint a többi polgári 
jog, amit csak a reakciós célok korlátozhatnak. 

E célkitűzések tehát az októberi forradalmat megelőzően egyértelműen 
össznépi, tehát osztály megkülönböztetéssel nem számoló, azt nem hangsú
lyozó jellegre utalnak. Ezt támasztja alá a VIII. kongresszus határozatának 
az a része is, amely rögzíti, hogy a párt elveti a korábbi programnak azt a 
részét, amely az össznépi milíciára irányult.75 A létrehozandó fegyveres erő 
össznépi jellegére vonatkozó elgondolások a legszorosabban összefüggnek 
— mint ez a fenti idézetekből is kiderül — az állandó hadsereg szükséges
ségének elfogadásával. Az össznépi társadalmi jelleg éppen a milícia for
mával kapcsolódott össze. Ez az összekapcsolódás érthető, hisz a nép általános 
felfegyverzése során az osztályszempontok gyakorlati érvényesítése aligha 
lett volna megvalósítható. De ezen túlmenően is a milícia jelleg ahhoz az 
elgondoláshoz kapcsolódott, amely a hatalom megragadása után nem szá
mított az osztályharc kiélezett polgárháborús formájával, illetőleg a szo
cialista forradalmi honvédelem szükségességével. Érthető, hogy ilyen viszo
nyok között a fegyveres erő össznépi jellege is biztosítani tudta volna — 
amennyiben létrejön — a proletárállam szilárdságát. 

Az októberi forradalmat követően a nemzetközi és belső osztályharc rend
kívül kiélezett alakulása, a milícia elv feladásával együtt érthetően megkö
vetelte a fegyveres erők össznépi jellegére vonatkozó korábbi elgondolások 
korrigálását és elvetését. Az össznépi elv gyakorlati érvényesítése, amikor 
a külső és belső ellenség egyaránt a fegyveres harc eszközéhez nyúlt és a 
fiatal szovjetállam élethalálharcra kényszerült, nem elősegítette volna az 
intervenció és az ellenforradalom leverését, hanem ellenkezőleg, az osztály
ellenség felfegyverzését, a forradalmi erők bomlasztását mozdította volna elő. 
A VIII. kongresszus határozata joggal állapítja meg, hogy: „Miként az Al
kotmány ozó Gyűlés jelszava a földbirtokosok és tőkések hatalmának vissza
állítására irányuló törekvések leplező j évé vált, ugyanígy a népi vagy össz
népi hadsereg jelszava a Krasznov és Kolcsak-hadsereg megteremtésének 
eszköze lett."76 

A bolsevik párt röviddel a forradalom győzelme után már arra a követ
keztetésre jutott, hogy ahogyan az adott szakaszban nem lehetséges a régi 
burzsoá-földesúri osztálytartalmú hadsereg fenntartása, ugyanúgy nem le-

W Az SZKP kong re s szusa inak . . . I. rész. 415. o. 
75 Uo. 502. o. 
76 Uo. 501. o. 
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hetséges „össznépi" osztályok feletti alapokon álló hadsereg felépítése sem. 
A politikai demokráciának proletár alapokra való helyezése szükségszerűen 
a hadsereg azonos osztályjellegű felépítését követeli meg. „A Vörös Had
seregnek mint a proletárdiktatúra eszközének szükségszerűen nyíltan osz-
tályjellegűnek kell lennie . . ,"77 (Kiemelés tőlem -— Z. E.) — rögzítette le a 
párt katonapolitikájának egyik legfontosabb alapelvét. 

A párt a forradalom győzelmét követően ezért következetes politikai har
cot folytatott a „népi" vagy „össznépi hadsereg" reakciós, demagóg jel
szava ellen. A szocialista forradalom győzelme után mindazok, akik október 
előtt ádáz harcot folytattak a nép általános felfegyverzésének megakadá
lyozása érdekében, most hirtelen az „össznépi hadsereg" lelkes követőivé és 
harcosaivá váltak. Az „össznépi hadsereg" mellett szálltak síkra a mense-
vikek, akik az orosz forradalmárokat képmutató módon korábbi programjuk 
elárulásával vádolták. Csatlakoztak e követeléshez az eszerek — sőt a Bucha-
rin vezette „baloldali kommunisták" is. A katonai szervekben felelős tiszt
ségeket betöltő burzsoá katonai szakemberek egy része is az „osztályokon 
kívüli, össznépi hadsereg" mellett szálltak síkra. Javasolták, hogy a szovjet 
hadsereget néphadseregnek nevezzék, s osztályhelyzetre való tekintet nélkül 
mindenkit vegyenek fel a hadseregbe; azt követelték, hogy a hadsereg 
tanúsítson semleges magatartást a polgárháborúban, s ne vegyen részt a 
fegyveres ellenforradalom leverésében. Ez utóbbi már kétséget kizáróan 
bizonyítja a „népi", vagy „össznépi" hadsereg jelszavának reakciós, ellen
forradalmi tartalmát. A polgárháború éveiben valamennyi ellenforradalmi 
hadsereget e jelszó leple alatt szervezték meg a volt cári tábornokok. 

Lenin és a bolsevikok leleplezték, hogy e követelés tulajdonképpeni célja 
és tartalma megakadályozni a proletárdiktatúra megbízható védelmezőjének 
megteremtését, s elősegíteni a népellenes fehérgárdista hadseregek szerve
zését. Lenin éppen az ellenforradalmi hadseregek osztályösszetétele alaku
lásának tanulságai alapján bizonyította az osztályelv érvényesítésének szük
ségességét. Beszédeiben többször rámutatott arra, hogy Kolcsak és Gyenyi-
kin hadserege addig volt erős és szilárd, addig jelentett komoly veszélyt a 
szovjetállamra nézve, amíg a volt kizsákmányoló osztályok és támogatóik 
önkénteseiből, a szocializmust féktelenül gyűlölő emberekből állt — amíg 
tehát osztályjellegű hadsereg volt —, de amikor ezek a tábornokok, annak 
érdekében, hogy nagy hadsereget teremtsenek, az általános sorozás eszkö-
zéshez nyúltak s tömegesen kényszerítették a parasztságot hadseregeikbe, 
fokozatosan aláásták erőik osztályjellegét. A besorozott parasztok felbom
lasztották az érdekeikkel ellentétes célokért küzdő hadseregeket. „Kolcsakot 
és Gyenyikint csak azután győztük le — állapította meg Lenin —, hogy had
seregük társadalmi összetétele megváltozott, amikor az erős alapkáderek 
felolvadtak a mozgósított paraszttömegben."78 

Az oroszországi kommunisták erélyesen visszaverték az „össznépi", „össz-
nemzeti hadsereg" ellenforradalmi követelését, s következetesen érvényt 
szereztek a hadseregszervezés osztály el vének. A szocialista hadsereg meg
teremtésére vonatkozó dekrétum kidolgozása és megszövegezése már ezt 
tükrözi. Az 1918. január 28-án Lenin által aláírt dokumentum nem töreke
dett és nem is törekedhetett arra, hogy részletesen meghatározza a létre
hozandó hadsereg minden jellemzőjét, formáját és rendjét. Lenin viszont 
annál nagyobb figyelmet fordított arra, hogy a dekrétum a lehető legponto
sabban rögzítse a létrehozandó osztályhadsereg megalakításának alapelveit. 

77 TIo. 486. o 
78 Lenin: A háborúról . . . II. köt. 802. o. 
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Lenin csak többszöri beható vita és módosítás után találta a dekrétumot 
kiadhatónak. Már a hadsereg megnevezése is a munkás és paraszt osztály
jellegre utal. A dekrétumtervezet pl. a hadsereg osztály jellegét pontatlanul 
az alábbi módon fogalmazta meg: „A Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg kény
szer és erőszak nélkül alakult meg: csupán önkéntesekből."79 Lenin ezt a 
következőképpen fogalmazta át: „A Munkás-Paraszt Vörös Hadsereget a 
dolgozó osztályok legöntudatosabb és legszervezettebb elemei alkotják."80 

(Kiemelés tőlem — Z. E.) Ez a megállapítás már pontosan tükrözi a had
sereg tényleges osztályjellegét. 

Az osztályjelleg következetes érvényesülését biztosították a dekrétum ama 
előírásai is, amelyek a párt- és szakszervezetek, a csapatbizottságok vagy 
más, a szovjethatalom platformján álló forradalmi szervezetek, illetve ezek 
két tagja ajánlásához kötötték a jelentkezők felvételét. Ez a megszorítás 
akkor, amikor a hadseregszervezés az önkéntesség elvére épült, s amikor 
a hadsereg tulajdonképpeni magjának megteremtése volt napirenden, fel
tétlenül indokolt és szükséges volt. 

Az önkéntes jelentkezésre szólító felhívás lelkes támogatásra talált a mun
kások, katonák és parasztok legöntudatosabb rétegeiben. A Vörös Hadsereg
hez mindenekelőtt a vörösgárdista osztagok munkásai csatlakoztak, akik az 
új fegyveres erő magvát alkották, s kezdettől fogva megadták annak forra
dalmi proletár jellegét. Ezenkívül tömegesen léptek be a hadseregbe csopor
tosan és egyénileg az üzemek munkásai — főleg a veszélyeztetett területe
ken. A „Veszélyben a szocialista haza!" című dekrétum megjelenése után 
néhány nap alatt 50 000 pétervári munkás jelentkezett a hadseregbe, elszánva 
arra, hogy a sokszoros túlerőben levő német hódítókkal szemben megvédik 
a szovjethatalmat.81 Tömegesen jelentkeztek a régi hadsereg és flotta for
radalmi szellemű katonái és matrózai is, akik egy pillanatig sem kételkedtek 
abban, hogy a forradalom vívmányait érdemes megvédeni. A vidéki kor
mányzóságokban — ahol ellenforradalmi lázadás tört ki — kisebb arányban 
bár, de felajánlották szolgálataikat a szegényparasztok legjobbai is. Osztály
összetételét tekintve tehát az önkéntes hadsereg a forradalom érdekeit vé
delmező osztályhadsereg volt. 

Az osztály elv következetes érvényesítése talaján valósult meg 1918 köze
pén az önkéntességről, a hadkötelezettség elvére és gyakorlatára való át
térés is. A szovjetek V. összoroszországi kongresszusa által 1918. július 10-én 
kiadott alkotmány rögzítette az állampolgárok honvédelmi kötelezettségét. 
Az alkotmány azonban a szocialista haza és társadalmi rend fegyveres védel
mének jogát csak a dolgozó osztályok: a munkásosztály és a dolgozó paraszt
ság számára biztosította. A kizsákmányoló osztályok tagjait kizárta e jog és 
kötelesség gyakorlatából. „Annak érdekében, hogy a hatalom teljességét 
biztosítsa a dolgozó tömegek számára — olvashatjuk az alkotmányban — és 
kiküszöbölje a kizsákmányolók uralma visszaállításának minden lehetőségét 
(a kongresszus), elrendeli a dolgozók felfegyverzését, a munkások és parasz
tok szocialista Vörös Hadseregének megalakulását és a vagyonos osztályok 
teljes lefegyverzését."82 A honvédelmi feladatok elvégzése érdekében a Nép
biztosok Tanácsa elrendelte a kizsákmányoló osztályok tagjai részére a 
munkakényszert,83 illetve különleges munkászászlóaljakba és századokba 
való tömörítésüket.84 

79 idézi D. M. Grinyisin: Lenin ka tona i t evékenysége . 354. o. 
80 A Szovjetunió a Nagy Októberi Szocialista Forradalom . . . III—1. köt. 296. o. 
81 Lásd Cserepanov: Veszélyben a szocialista haza. 124. o. 
82 A Szovjetunió a N a g y Október i Szocialista F o r r a d a l o m . . . III—1. köt . 249. o. 
83 Lásd Lenin: Katonai levelezés. 41. o. 
84 Lásd: Az SZKP kongresszusainak . . . I. rész. 511. o. 
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Lenin különleges jelentőséget tulajdonított annak, hogy a hadsereget ki
zárólag munkásokból és dolgozó parasztokból szervezzék meg. Már az im
perializmus időszakában lezajló háborúkkal kapcsolatban rámutatott arra, 
hogy a néptömegek jelentik a hadviselés legjobb erejét, s a háború kimene
telét alapvetően az határozza meg, hogyan foglal vele kapcsolatban állást, 
s milyen mértékben vesz benne részt a nép. Különösen vonatkozik ez a fel
szabadító forradalmi háborúra, mely ha magával ragadja a széles dolgozó 
tömegeket, legyőzhetetlen ügyet jelent. Általánosítva a forradalmi háborúk 
tapasztalatait Lenin hangsúlyozta : „ . . . a forradalmi háború, ha valóban 
bevonja és érdekeltté teszi az elnyomott dolgozó tömegeket, ha tudatosítja 
bennük, hogy a kizsákmányolók ellen harcolnak, az ilyen forradalmi háború 
anyagi energiát vált ki, hogy az csodákra képes."85 Lenin szüntelenül arra 
szólította fel a kommunistákat, hogy az ellenforradalom elleni harcban tá
maszkodjanak bátran a dolgozók tömegeire, a forradalom kimeríthetetlen 
bázisára, mert ez alkotja a győzelem legfőbb biztosítékát. „Sohasem fogják 
legyőzni azt a népet — írta —, amelynek munkásai és parasztjai nagy több
ségükben felismerték, megérezték és tisztába jöttek vele, hogy saját hatal
mukat, a szovjethatalmat — a dolgozók hatalmát védelmezik . . ,"86 

A fiatal szovjethatalom lakosságának döntő többségét — a gazdasági el
maradottság következtében — a parasztság alkotta. A vezető szerepet 
betöltő proletariátus a lakosságnak csupán igen kis részét képezte. Ez a 
helyzet természetesen a hadsereg szociális összetételét is meghatározta. 1920 
elején a 3 millió fős hadseregnek mindössze 15%^a volt munkás, 77%-át 
pedig a parasztok alkották.87 A bolsevik párt a paraszti túlsúly ellenére, sőt 
éppen ezért a forradalmi hadsereg létrehozásában, erkölcsi és harci tulajdon
ságainak kikovácsolásában a döntő szerepet a munkásosztálynak szánta. 
A néptömegeknek a háborúban betöltött szerepét vizsgálva Lenin arra a 
rendkívül fontos következtetésre jutott, hogy a győzelem csak akkor bizto
sított, ha a néptömegek a vezető osztály körül tömörülnek és támogatják 
politikáját. „Történelmileg az az osztály győz — írta —, amely magával 
tudja vinni a lakosság tömegét.'88 Ezért Lenin elsőrendűen fontos feladatnak 
tekintette, hogy az országos politikában, de különösen a hadseregben biz
tosítva legyen a munkásosztály vezető szerepe. Csak az öntudatos, szervezett 
és fegyelmezett proletártömegek ellensúlyozhatják a parasztság soraiban — 
különösen az osztályharc kiélezett viszonyai között — gyakran tapasztalható 
ingadozást, s vihetik be a hadsereg soraiba a tudatosságnak és a fegyelemnek 
azt a szintjét, ami nélkül erős szocialista hadsereg el sem képzelhető. „Tud
juk — írta Lenin —, hogy csak a munkások tudatossága, egysége, a szak
szervezetek teljes egybeforrottsága az az erő, amely sikeresen biztosította 
a Vörös Hadseregünk ragyogó győzelmeit. . ."89 Ezért valahányszor az arc
vonalakon veszélyes helyzet alakult ki, a párt mindig nagy gondot fordított 
arra, hogy a hadsereget friss proletárerőkkel támogassa. 

A polgárháborúban és az intervenció időszakában Lenin mindvégig azért 
harcolt, hogy biztosítsa a munkásosztály és a parasztság szövetségét, hogy 
a dolgozó parasztság lehető legszélesebb tömegeit vonják be a hadsereg 
soraiba. Különösen fontos szerepet töltött be a középparasztság, amely a 
falusi lakosság több mint 60%-át alkotta. A hadkötelezettségen nyugvó ki
egészítés időszakában, 1928 második felében a bolsevikok főleg a szegény
parasztság mozgósítására törekedtek. „Megtesznek-e mindent a szegénypa-

85 Lenin: A hábo rú ró l . . . II. köt. 638. o. 
86 Uo. 547. o. 
87 Lásd : A po lgá rhábo rú a Szovje tunióban. 407. o. 
88 Lenin Művei 30. köt. Budapes t , Szikra, 1953. 166. o. 
89 Lenin: A háborúról . . . II. köt. 770. o. 
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rasztok mozgósítása érdekében?" — kérdezte Lenin 1918. augusztus 1-én a 
keleti front funkcionáriusaihoz írt levelében.90 

A középparasztság tömeges mozgósításának feltételei ekkor még nem értek 
meg. Jelentős része ekkor még nagymértékben ingadozott, sőt nem egyszer 
részt vett a különböző kuláklázadásokban. Főleg ezzel magyarázható, hogy 
az intervenciósok és a fehérgárdisták 1918 nyarán meg tudták dönteni a 
szovjethatalmat a Volga mellékén, az Uraiban, Szibériában és az ország más 
vidékein. Besorozott tagjai a harc súlyos pillanataiban tömegesen megszök
tek a Vörös Hadseregből. 1918 második felében azonban egyrészt a szovjet
hatalom katonai sikerei, másrészt az ellenforradalmi diktatúrában szerzett 
keserű tapasztalatok következtében a középparasztság fokozatosan a szovjet
hatalom felé fordult. Az 1919 márciusában megtartott VIII. kongresszus 
ezért meghirdette a középparasztsággal való tartós szövetség megteremtésé
nek politikáját, s utasította a helyi párt- és állami szerveket, hogy szükség
letei iránt tanúsítsanak kellő figyelmet. Mindez megteremtette a közép
parasztság tömeges mozgósításának feltételeit, ami végül is a szovjethatalom 
oldalára döntötte el a forradalmi erők harcát. 

Lenin rendkívül jelentősnek ítélte meg a munkás-paraszt szövetség bizto
sítását, mind a hadsereg osztályjellege, mind az ellenforradalom és az inter
venció feletti katonai győzelem szempontjából. Arra a kérdésre, hogy végső 
fokon mivel magyarázható a sokkal erősebb ellenség felett aratott győzelem, 
Lenin a következő választ adta: ,,. . . azzal, hogy a Vörös Hadsereg szerve
zetében a munkásoknak és a dolgozó parasztságnak a kizsákmányolók ösz-
szessége ellen irányuló szövetségén belül nagyszerűen érvényesült a követ
kezetes és szilárd proletárvezetés."91 

A hadsereg osztályjellege biztosítása szempontjából alapvető jelentőségű
nek bizonyult a forradalom ügyéhez hű parancsnoki kar létrehozása — főleg 
a munkások és parasztok köréből kikerülő új tisztikar kiképzése és neve
lése. A hadseregépítés egyik legbonyolultabb problémájának bizonyult ez, 
hisz a hatalomra jutott munkásosztály soraiban szép számmal voltak kiváló 
politikusok, közgazdászok, tudósok és technikusok, de képzett katonai szak
emberekkel a proletariátus és a parasztság nem rendelkezett. Márpedig 
tudvalevő, hogy a tisztikar osztályösszetétele és politikai állásfoglalása meg
határozó tényező a hadsereg felhasználhatósága szempontjából. A szocia
lista hadsereg csak akkor válhat a proletárdiktatúra szilárd és következetes 
védelmezőjévé, ha tisztikara a dolgozó osztályoknak a néphez hű, a szocia
lizmus védelmére rendíthetetlenül kész fiaiból kerül ki. „ . . . most, amikor 
új hadsereget szervezünk, a parancsnokokat csakis a népből vegyük — írta 
Lenin. — Csak a vöröstiszteknek lesz tekintélye a katonák előtt, és csak ők 
tudják majd megszilárdítani hadseregünkben a szocializmust. Az ilyen had
sereg legyőzhetetlen lesz."92 

Az önkéntes alapon történő hadseregszervezés és parancsnokainak kivá
lasztása időszakában a vöröskatonák bizalmából a különböző parancsnoki 
beosztásokat úgyszólván kivétel nélkül munkások és katonaviselt parasztok 
töltötték be. Ezek a munkások alkották a Vörös Hadsereg parancsnoki állo
mányának legértékesebb részét, rájuk nehezedett a hadsereg megteremté
sének fő terhe. A csapatoknál az altisztek és az írástudó, fronttapasztala
tokkal rendelkező katonák már valósággal „szaktekintélynek" számítottak. 
A régi hadsereg hivatásos tisztjeinek csak igen kis része maradt a csapa
toknál. Túlnyomó többsége részben az ellenforradalom bázisává vált, rész
ben leszerelt és félreállt. 

90 Lenin: Ka tona i levelezés. 88. o. 
91 Lenin: A háborúról . . . n . köt. 848. o. 
92 Uo. 464. O. 
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A reguláris tömeghadsereg megteremtésének feladata, e parancsnoki állo
mányra alapozva, kis létszámánál és katonai képzettségénél fogva nem volt 
megoldható. A képzett katonai vezetek tízezreire volt szükség, akik nélkül 
elképzelhetetlen lett volna a feladat teljesítése. Lenin alig mulasztotta el 
annak a lehetőségét, hogy ne hangsúlyozta volna a hadtudomány elsajátí
tásának jelentőségét a katonai építés szempontjából. „ . . . tudomány nélkül 
lehetetlen korszerű hadsereget szervezni — és ezt a katonai szakemberekre 
kell bízni."93 E feladat végrehajtásának egyetlen járható útja volt: a had
kötelezettség alapján a régi hadsereg tisztjeinek kényszermozgósítása. A bol
sevik párt, miután előzőleg bevezette a politikai biztosi rendszert, akikre a 
régi tisztek ellenőrzése, nevelése és árulásaik megakadályozása hárult, nem 
félt ehhez az eszközhöz folyamodni. 1918 nyarától kezdve tömegesen vonul
tatták be azokat a régi tiszteket, akik nem álltak be az ellenforradalmi had
seregbe, s megfelelő igazolás után helyezték őket különböző parancsnoki 
beosztásokba. Számuk és arányuk igen számottevő volt. A polgárháború 
végére a hadsereg tiszti állománya elérte a 130 ezer főt. Ezek több mint fele 
eredetileg a régi hadsereg tisztje volt.94 Kezdetben rendkívül nagy bizalmat
lanság nyilvánult meg irányukba a vöröskatonák részéről. Kis része valóban 
ellenforradalmi áruló tevékenységet fejtett ki, többsége azonban becsülettel 
teljesítette feladatát. A burzsoá katonai szakemberek szigorú ellenőrzése 
mellett Lenin nem kevésbé fontosnak tekintette meggyőzésüket, politikai 
nevelésüket. A kommunistákkal folytatott együttes munka, valamint az 
ellenforradalom és az intervenció rabló céljainak fokozatos felismerése so
kukat fokozatosan a szovjethatalom oldalára állította. ,,. . . Legkiválóbb ré
szük — olvashatjuk egy a Vörös Hadseregről szóló jelentésben — az októberi 
napoktól kezdve mélyreható fejlődésen ment keresztül, a politikai tudat
lanság állapotából eljutott a kommunizmus eszméinek és a társadalmi élet 
feltételeinek tudatosabb vállalásáig."95 

A proletár osztályhadsereg parancsnoki karának kialakítását természetesen 
nem lehetett csupán a régi tisztek bevonására és nevelésére alapozni. Ezzel 
párhuzamosan határozott erőfeszítéseket kellett tenni a munkás-paraszt szár
mazású parancsnoki kar létrehozása érdekében. E nélkül a burzsoá katonai 
szakemberek tömeges mozgósítása politikailag felettébb veszélyes lépés lett 
volna. De ezen túlmenően a hadsereg és a csapatok irányítását hosszú távon 
természetesen csak a hadsereg osztály jellegé vei azonos szociális összetételű 
parancsnoki karra lehetett alapozni. A vörösparancsnokok képzése Lenin 
javaslatára a Nyikolajevi Katonai Akadémián már 1918 tavaszán megkez
dődött. Emellett Szovjet-Oroszország szinte minden részén létrehozták a 
tisztképző iskolákat. 1918 végén már 65 ilyen iskola működött, s számuk 
a polgárháború végére 153-ra emelkedett. A tisztképző iskolákon szüntelen 
harcok közben 1918-tól 1921 végéig több mint 50 000 proletárt és öntudatos 
parasztot képeztek ki.96 Ezzel a kommunista párt sikeresen oldotta meg az 
osztályhadsereg megteremtésének egyik legnehezebb, sarkalatos feladatát. 

A hadsereg proletár osztályjellegének biztosítása szempontjából a legalap
vetőbb tényező — mely lényegében szervesen magába ötvözi az összes eddig 
említetteket — a forradalmi marxista párt irányító és ellenőrző szerepének 
érvényesítése. A hadsereg pártirányításának elve egyrészt a szocialista had
seregépítés egyik legfontosabb alapelve, másrészt az osztályjelleg érvénye
sítésének fontos feltétele. S ez nem is lehet másként, hisz az osztály politi
kájának kidolgozója és legfőbb képviselője a munkásosztály pártja és a pro-

93 Uo. 735. o. 
94 Lásd D. M. Grinyisin: Lenin ka tona i t evékenysége . 380. o. 
95 A Szovjetunió a Nagy Október i Szocialista F o r r a d a l o m . . . III—1. köt . 317. o. 
96 Vorosilov: Cikkek és beszédek. 250. o. 
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letárállam. Az élet minden területének irányító és vezető ereje szintén a 
párt. Érthető, hogy a párt irányító és ellenőrző szerepének a prole
tárállam egyik legfontosabb szervében, a hadseregben is maradékta
lanul érvényesülnie kell. Ez a legfontosabb biztosítéka annak, hogy a had
sereg valóban az osztály politikájának eszköze, mégpedig ingadozás nélküli 
és maradéktalanul érvényesülő eszköze legyen. „A Vörös Hadsereget az a 
munkás-paraszt állam hozta létre, amelyet a munkásosztály akarata irányít. 
Ez az akarat az egységes kommunista párton keresztül valósul meg"97 — 
fogalmazta meg Frunze rendkívül röviden és tömören a fegyveres erők 
pártirányításának szükségességét. 

A hadsereg pártirányításával kapcsolatos alapvető elveket a polgárháború 
időszakában a bolsevik párt dolgozta ki. A hadsereg pártirányítása önma
gában is bonyolult komplexum, több csatornán keresztül érvényesül és való
sul meg. Lenin a pártirányítás legfőbb elveként a hadsereg központi bizott
ságnak való közvetlen alárendelését határozta meg. Annak érdekében, hogy 
a hadsereg valóban a proletárállam következetes eszköze legyen, szükség
szerűen a központi bizottság határozza meg a hadsereg építésének és fej
lesztésének fő irányait és feladatait, szervezeti felépítését, személyi ellátott
ságát, anyagi-technikai eszközökkel való ellátásának mértékét és ütemét, a 
kiképzés irányait, a hadsereg alkalmazását — s gondoskodik arról, hogy 
egész tevékenységében a politika elősdlegességének elve érvényesüljön. 

Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt Központi Bizottsága a pol
gárháború időszakában grandiózus munkát végzett a hadsereggel és a fegy
veres küzdelemmel összefüggő elméleti és gyakorlati feladatok megoldása 
terén. Lenin irányításával a párt központi bizottsága sikeresen oldotta meg 
a hadseregépítés legnehezebb és legbonyolultabb problémáit is, kialakítva 
azokat az elveket és szervezeti formákat, amelyek összhangban álltak az 
adott körülményekkel és lehetőségekkel. A szovjet kormány és a katonai ha
tóságok valamennyi katonai kérdést közvetlenül a központi bizottság útmu
tatásai alapján oldották meg. A központi bizottság 1918 decemberi határo
zatában nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a katonai hatóságok politikájának 
és gyakorlati tevékenységének „ . .. fontos alapjául szolgálnak azok az álta
lános irányelvek, amelyeket központi bizottsága útján, és annak közvetlen 
ellenőrzésével a párt kiad."98 

A polgárháború időszakában nem volt olyan hadászati fontosságú kérdés, 
amelyben a központi bizottság ne alakította volna ki véleményét és ne szer
zett volna annak érvényt a gyakorlatban. A központi bizottság valóságos 
stratégiai vezérkar volt. A legfelső pártvezetés minden olyan esetben, ami
kor a harcok kedvezőtlen alakulása miatt kritikusra fordult a szovjethatalom 
helyzete, körlevéllel, felhívással fordult valamennyi pártszervezethez és kom
munistához, a hadsereg tagjaihoz és az ország dolgozóihoz, s a feladatokat 
pontosan meghatározva a legnagyobb fokú erőfeszítést követelte. Emellett 
minden esetben elrendelte a veszélyeztetett terület kommunistáinak mozgó
sítását. A kommunisták mozgósítása olykor olyan mértéket öltött, amely már 
egészségtelenül meggyengítette a területi pártszervezeteket, s ezért a központi 
bizottság arra kényszerült, hogy 1919 júliusi határozatában megtiltsa a párt
tagok tömeges mozgósítását.99 

Az ellenforradalom és az intervenció feletti győzelem érdekében a párt 
egész munkáját és munkamódszerét a legdöntőbb feladatnak, a katonai-harci 
tevékenységnek rendelte alá, s közben maga is a feladat jellegéhez igazodott. 

97 Frunze: Válogatot t műve i . II. köt . 49. o. 
98 idéz i A p o l g á r h á b o r ú a Szovje tunióban. 1919—1922. 170. o. 
99 Uo. 303. O. 
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A párt a katonai-harci szervezet jellegét öltötte magára. Ez a rendkívüli 
szervezeti centralizmusban és a vezetés kollektivitásának háttérbe szorulá
sában nyilvánult meg. Általánosan elterjedt a katonai jellegű irányítási 
módszer. A vezető pártszervek parancs jellegű határozatokat és intézkedé
seket adtak ki, melyeket a párt tagjai ellentmondás és megvitatás nélkül 
kötelesek voltak teljesíteni. A munka legtipikusabb jellemzője a szakadatlan 
mozgósítás, a párt erőinek újra és újra történő átcsoportosítása volt. „Csakis 
a párt ilyen struktúrájának eredményeképpen sikerült leküzdenünk az ellen
ség ellenállását, csakis így kerülhettünk ki győztesen a harcból. A háború 
időszakában ez a struktúra volt a legcélravezetőbb" — állapította meg visz-
szamenőleg a párt X. kongresszusának határozata.100 

A pártirányítás elvét természetesen nem elegendő csak felső szinten érvé
nyesíteni, hanem gondoskodni kell arról, hogy az osztály érdekében a párt 
legfelső szervei által elhatározottak a hadsereg minden egységénél, maga
sabbegységénél, intézményénél maradéktalanul érvényesüljenek. A bolsevik 
párt kidolgozta e követelmény végrehajtásának elveit és megteremtette sze
mélyi és szervezeti feltételeit. A párt politikájának, ezen belül katonapoli
tikájának helyi érvényesítését a hadsereg valamennyi alakulatánál és szer
vében létrehozott és működő párt- és kinevezett politikai szervek voltak 
hivatottak biztosítani. Emellett természetesen a pártirányítás a kommunista 
parancsnokok tevékenységén keresztül is érvényesült. Ezek aránya azonban 
a hadsereg tisztikarához viszonyítva elenyésző volt. 1920-ban a Vörös Had
seregben szolgálatot teljesítő parancsnokoknak mindössze 10,5%-a volt 
párttag.101 

Különösen fontos szerepet töltöttek be a pártirányítás és ellenőrzés gya
korlati érvényesítésében a politikai biztosok, akik a kommunista párt és a 
szovjet kormány közvetlen képviselői voltak a csapatoknál és a különböző 
katonai szervekben. A párt már az októberi forradalom előestéjén kiküldte 
megbízottait a szocialista forradalom célkitűzéseit támogató és a fegyveres 
felkelést közvetlenül megvívó csapatokhoz, a Vörös Gárda osztagaihoz. 
A kiküldött kommunisták ekkor még természetesen nem voltak — és nem 
is lehettek — államilag kinevezett politikai biztosok, hisz a hatalom még 
nem került a munkásosztály kezébe. A központi bizottság megbízottaiként 
sikeresen oldották meg feladataikat, biztosították a párt fegyveres felkelésre 
vonatkozó tervének következetes végrehajtását, a forradalom oldalára állt 
csapatok összehangolt tevékenységét. Az októberi forradalom során szerzett 
tapasztalatokat figyelembe véve a Vörös Hadsereg első megalakult osztagai
hoz az elvhű kommunisták közül politikai biztosokat neveztek ki. Majd 1918 
tavaszán az osztályjellegű, reguláris tömeghadsereg megteremtésének leg
fontosabb feltételét a párt a politikai biztosok intézményének bevezetésében 
látta. Az erről szóló intézkedést az V. szovjetkongresszus iktatta törvénybe. 
Az elfogadott dekrétum hangsúlyozta, hogy a szovjethatalom „ . . . a katonai 
biztosok kezébe teszi le a hadsereg sorsát, s ezért csak feddhetetlen és szi
lárd forradalmárok nevezhetők ki e felelős és magas tisztségekbe."102 

A politikai biztosok — számuk 1919 végére már meghaladta az ötezer főt 
— alapvető kötelessége volt egyrészt a Vörös Hadsereg és a szovjethatalom 
szoros és megbonthatatlan kapcsolatának biztosítása; másrészt a parancsnoki 
kar ellenőrzése, hitszegésének és árulásának megakadályozása, intézkedései
nek támogatása és elfogadtatása, végül a vöröskatonák tömegeinek politikai 
nevelése, a hadsereg fegyelmének megszilárdítása. A biztosok egységeik po-

100 Az SZKP kongresszusainak . . . I. rész. 602. o. 
101 Lásd Vorosilov: Cikkek és beszédek. 162. o. 
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litíkai vezetői, a helyi pártszervezetek közvetlen irányítói voltak. A párt rend
kívül fontosnak és jelentősnek értékelte a politikai biztosoknak a Vörös Had
sereg megteremtése és a párt politikájának gyakorlati érvényesítése érdeké
ben végzett munkáját. A párt VIII. kongresszusának határozata ezzel kap
csolatban leszögezte: ,,A hadseregben a politikai biztosok nemcsak speciális 
és közvetlen képviselői a szovjethatalomnak, hanem elsősorban pártunk szel
lemének, fegyelmezettségének, szilárdságának és a kitűzött cél megvalósítá
sáért vívott harcban tanúsított bátorságának hordozói. A párt teljes meg
elégedéssel tekinthet vissza politikai biztosainak hősi munkájára . . ."103 

A politikai biztosok tevékenysége azonban csak azért lehetett eredményes, 
mert mindennapi munkájuk közben támaszkodhattak a hadseregben működő 
pártszervezetek egyre növekvő politikai és szervezeti befolyására. A párt a 
polgárháború éveiben a sorozatos pártmozgósítások révén tagjainak mintegy 
felét küldte a hadseregbe, ami megnyilvánult a Vörös Hadsereg pártszerve
zetei létszámának szüntelen és gyors növekedésében. 1919 októberében a had
seregben működő kommunisták és tagjelöltek száma kb. 62 000 főre tehető.10'1 

Ezt követően a taglétszám növekedésében szinte minőségi ugrás követ
kezett be, amit szemléltetően dokumentál az a puszta tény, hogy 1920 őszén 
már 300 000 főt tett ki a hadseregben dolgozó és harcoló kommunisták 
száma.105 

A párt központi bizottsága egy év gyakorlati tapasztalataira támaszkodva 
1919 januárjában hagyta jóvá a hadseregben működő pártszervezetek tevé
kenységére vonatkozó útmutatót.106 Ez a dokumentum rögzítette a hadsereg
beli pártszervezetek felépítését, s pontosan meghatározta feladataikat és kö
telességeiket. E szerint a pártszervezeteknek az volt a feladatuk, hogy a 
gyakorlatban biztosítsák a vezető pártszervek határozatainak végrehajtását, 
megszervezzék és végezzék egységeiknél a politikai felvilágosító munkát, a 
párt politikájának és határozatainak propagálását, minden eszközzel erő
sítsék a parancsnokok és politikai biztosok tekintélyét, s hatékonyan együtt
működjenek velük a fegyelem megszilárdításában. A bolsevik párt különö
sen fontosnak tartotta a kommunisták példamutatását. A párt több alkalom
mal nyomatékosan hangsúlyozta, hogy „ . . . a kommunista sejthez való tar
tozás nem biztosít a katonának semmiféle külön jogot, hanem csak köteles
séget ró rá, azt, hogy a lehető legönfeláldozóbb és legbátrabb harcos le
gyen."107 

A pártszervezetek gyors ütemben növekvő politikai befolyása tette lehe
tővé annak megállapítását a párt VIII. kongresszusán, hogy „ . . . a hadse
reget egyre jobban áthatják a kommunizmus eszméi és fegyelme."108 

Különösen eredményes munkát végeztek a pártszervezetek a hadsereg 
szocialista tudatosságának, harci szellemének ápolása terén. ,,A győzelmet 
minden háborúban végeredményben azoknak a tömegeknek harci szelleme 
határozza meg, amelyek a csatatéren vérüket ontják" — tanította Lenin.109 

Ezért a párt kezdettől fogva megkülönböztetett figyelmet fordított a vörös
katonák politikai öntudatának fejlesztésére. A párt VIII. kongresszusán el
fogadott program — az elmúlt egy év tapasztalatára is támaszkodva — ki
mondta, hogy: „A katonai kiképzést és a Vörös Hadsereg nevelését az osz
tálytömörítés és a szocialista felvilágosítás alapján kell megvalósítani.110 

103 Az SZKP kongres szusa inak . . . I. rész. 506. o. 
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(Kiemelés tőlem — Z. E.) E célkitűzés megvalósításával a történelem folya
mán először alakult olyan hadsereg, amely a katonák kiképzésének és poli
tikai felvilágosításának sajátos iskolája volt. 

A politikai nevelés, a szocialista tudatosság fejlesztése különösen fontos
nak bizonyult a munkás-paraszt szövetség erősítése, a munkásosztály vezető 
szerepének biztosítása, tehát a hadsereg osztály jellegének érvényesítése szem
pontjából. A hadsereg döntő többségét parasztok alkották. Ezek jelentős része 
írástudatlan, kulturális és politikai szempontból elmaradott volt. A mozgó
sítások alkalmával gyakran olyan isten háta mögötti vidékekről vonultak be, 
ahol ipar nem lévén, nem érvényesült a munkásosztály politikai befolyása. 
Rendkívül fáradságos és sokirányú felvilágosító és nevelőmunkára volt 
szükség, amíg ezek a bevonult parasztok a szocialista haza öntudatos kato
náivá váltak. A hadsereg paraszti többsége számára a Vörös Hadsereg kitűnő 
iskolának bizonyult a munkásosztály ideológiájának elsajátítására. 

A Vörös Hadseregben a szüntelen harcok ellenére rendkívül kiterjedt 
ideológiai és kulturális nevelőmunka folyt a polgárháború éveiben. Hadsereg-
szerte létrehozták a különböző iskolák, vörösegyetemek, klubok, szín
házak, könyvtárak, széles körű hálózatát. 1920-ban a hadseregben már 5950 
különböző iskola, 1685 katonai klub, 10 029 könyvtár működött, amelyek 
egyaránt végeztek kulturális és politikai tömegfelvilágosítást.111 A szóbeli 
felvilágosítás mellett igen kiterjedt írásos agitációs és propagandamunka is 
folyt. Minden hadsereg, néhány hadosztály, sőt esetenként még ezred is adott 
ki újságot. A helyi hadseregújságok napi példányszáma 1919 közepén meg
közelítette a 200 000-t. Emellett a hadsereget messzemenően ellátták a köz
ponti kiadású lapokkal és pártkiadványokkal is. Hatékonyan használták a 
közvetlen agitáció céljait szolgáló plakátokat és röpcédulákat is. 1919 augusz
tusától 2 millió plakátot és 3 millió röpcédulát adtak ki."112 

A kiterjedt politikai nevelés döntően befolyásolta a hadsereg erejét és 
harci szellemét. Lenin a polgárháború során szerzett tapasztalatokból vonta 
le azt az azóta már többszörösen bebizonyosodott következtetést, hogy 
.,. . .ahol a leggondosabban végzik a csapatok között a politikai munkát . . . 
ott nincs rendetlenség a hadseregben, ott jobb ä hadsereg szervezete és 
szelleme, ott több győzelmet aratunk."113 

A fenti elemzésből kiderül, hogy a hadsereg forradalmi proletár osztály
jellegének és pártirányításának biztosítása rendkívül összetett, bonyolult 
és komplex feladat, amelyen a fegyveres erők társadalmi rendeltetése érde
kében folyamatosan, nap mint nap munkálkodni kell. A szocialista hadsereg 
osztály jellegét biztosító tényezőket a legtömörebben és legkifejezőbben az 
SZKP VIII. kongresszusa katonai kérdésekről szóló határozata foglalta össze: 
„A hadsereg forradalmi jellegét elsősorban annak a szovjetrendszernek a 
jellege határozza meg, amely ezt a hadsereget szervezi, célt tűz eléje és ily 
módon a maga eszközévé teszi. Másrészt, hogy az eszköz összhangban álljon 
a szovjetrendszerrel, azt a harcosok zömének osztályösszetétele révén, a poli
tikai biztosok és a kommunista sejtek szervezete révén, végül pedig a had
sereg életének és tevékenységének egységes párt- és szovjet irányítása révén 
érjük el."114 

A hadsereg osztályjellegét vizsgálva feltétlenül szükséges rámutatni arra, 
hogy ennek két oldala van. A proletár osztályjelleg érvényesül egyrészt a 
belső osztályellenség, a megdöntött burzsoázia és szekértolói restaurációs 

111 Lásd D. M. Grinyisin: Lenin katonai tevékenysége. 391. o. 
112 Az adatokat lásd a Szovjetunió Nagy Októberi Szocialista Forradalom . . . III—1. köt. 

316. o. 
113 Lenin: A háborúról . . . II. köt. 578—579. o. 
Hí Az SZKP kongresszusainak . . . I. rész. 508. o. 
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törekvéseinek elfojtása szempontjából, másrészt határozott osztályjellege 
van a szocialista haza külső támadókkal szembeni védelme szempontjából is. 
A szocialista és a kapitalista államok közötti antagonisztikus ellentét a leg
szorosabban vett osztályellentét. A nemzetközi imperializmus részéről a szo
cializmus ellen indított háborúk a burzsoázia és a munkásosztály közti nem
zetközi osztályharc legkiélezettebb formáját jelentik. Ezért az imperialista 
agresszorokkal vívott harc közben a szocialista hadsereg a szocializmus had
állásait védve, s az imperializmusra csapásokat mérve mindig forradalmi 
osztályküldetést teljesít, segít más népeknek lerázni a gyűlölt osztály el
nyomást. 

IV. 
A BOLSEVIK PÁRT KATONAPOLITIKÁJÁNAK ÜJ MOZZANATAI 

1920—22-BEN 

1920 elején a bolsevik párt katonapolitikájának alakulásában és a Vörös 
Hadsereg építésében új fejlődési szakasz kezdődött. A polgárháború ugyan 
még nem ért véget teljesen, de az európai részen a befejezéshez közeledett. 
Az intervenció és a belső ellenforradalom erői 1918—19-ben döntő vereséget 
szenvedtek. A szovjethatalom belsőleg megszilárdította pozícióit, s Szovjet-
Oroszország nemzetközi helyzetében is kedvező változások következtek be. 
Az elért sikerekben kiemelkedő szerepet töltött be a párt helyes — a körül
ményekkel összhangban levő — katonapolitikája, mely példátlanul rövid idő 
alatt lehetővé tette egy több milliós reguláris proletár osztályhadsereg ki
építését, s biztosította az ellenség feletti katonai győzelem egyik legfontosabb 
feltételét. 

Bár a polgárháború még nem ért teljesen véget, az ellenforradalom és a 
külső intervenció fő erőinek katonai megsemmisítése, valamint az ország 
rendkívül nehéz és szétzilált gazdasági helyzete lehetővé tette és egyben 
megkövetelte a békés építőmunkára való áttérés megkezdését, a fő figye
lemnek a gazdaság megszervezésére és helyreállítására történő koncentrá
lását. „Üj feladat áll előttünk — állapította meg Lenin —: a háborúról át 
kell térnünk a békés építésre."115 A békés építésre való áttérés — mely az 
eddigieknél bonyolultabb és nehezebb feladatnak bizonyult — új erőpróba 
elé állította a gazdag tapasztalatokkal rendelkező forradalmi pártot. A szét
zilált gazdaság talpraállításának jobb irányítása céljából a Munkás-Paraszt 
Honvédelmi Tanács 1920 március végén Munka és Honvédelmi Tanáccsá 
alakult át. 

Az áttérés feladatai azonban a rendkívüli körülmények miatt nagyon 
sajátosan jelentkeztek. Egyrészt továbbra is számolni kellett az antant újabb 
intervenciójával, valamint a belső ellenforradalom ismételt támadásával.116 

Ilyen körülmények között természetesen gondolni sem lehetett a hadsereg 
leszerelésére. Erre csak 1920 után — az európai területen a polgárháború 
és az intervenció felszámolása után — kerülhetett sor. A békés építés új 

115 Lenin: A háború ró l . . . II. köt. 707. o. 
116 E támadás 1920 tavaszán be is következett. Április 17-én a lengyel imperialisták csaknem 

egymilió főnyi haderővel támadást indítottak Ukrajnában. Több mint négyszeres túlerővel 
rendelkezve próbálták megtörni a Vörös Hadsereg ellenállását, s Ukrajnát elrabolni Szovjet-
Oroszországtól. Az intervencióval párhuzamosan — antant utasításra annak támogatása vala
mint a Donyec-medence, a Don és Kubán vidék elfoglalása céljából—1920. július 6-án Vrangel 
is offenzivát indított délen. A Vörös Hadsereg jelentős erők átcsoportosításával nehéz harcok 
során 1920 végére végül is megsemmisítő vereséget mért mindkét ellenforradalmi támadó cso
portosításra. Ezzel az európai részen a harcok — a különböző bandák felszámolását nem szá
molva — lényegében véget értek. 
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vágányaira való átállást tehát a hadsereg leszerelése nélkül kellett megkez
deni. Emellett a gazdaság olyan mértékű szétziláltságával és leromlottságával 
kellett megküzdeni, melynek során a továbbiakban sem lehetett eltekinteni 
a katonai jellegű eszközök és módszerek alkalmazásától. Joggal hívta fel a 
figyelmet Lenin 1920 februárjában arra, hogy: , , . . . amikor az ország, amely
nek minden figyelmét lekötötte a háború, katonai téren döntő győzelmet 
aratotf, s a helyzet megváltozása után át kell térnie a gazdasági feladatok 
katonai megoldására; katonai megoldására azért, mert a helyzet, mint vala
mennyien tudják, rendkívül súlyos."117 (Kiemelés tőlem — Z. E.) 

1920 elején tehát a hadsereg leszerelését még nem lehetett megkezdeni, 
ugyanakkor a népgazdaság helyreállítása nem nélkülözhette a hadsereg se
gítségét. A szervezett erővé összekovácsolódott Vörös Hadsereg a maga for
radalmi tapasztalataival, több mint ötmillió fős embertömegével és eszközei
vel óriási erőt képviselt. Az intervenció és az ellenforradalom fő erői felett 
aratott katonai győzelem lehetővé tette, hogy a hadsereg erőinek és eszkö
zeinek egy részét a békés építőmunkában használják fel. A párt központi 
bizottsága és a szovjet kormány ezért úgy döntött, hogy nem szereli le a 
hadsereget, hanem egyes alakulatait — mint harci köteléket együtt tartva 
— munkahadseregekké alakítja át. A munkahadseregek megteremtése 1920 
januárjában kezdődött meg. Január 15-én a Honvédelmi Tanács a 3. had
seregből megalakította az 1. forradalmi munkahadsereget. A határozat külön 
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a hadsereget egységes egészként, appa
rátusának érintetlenül hagyatásával és ideiglenes jelleggel kell a gazdasági 
fronton alkalmazni. A rendelet értelmében a hadsereg fő feladata az volt, 
hogy tervszerűen gyűjtse össze a kijelölt körzetben a fellelhető gabona-, 
hús-, zsír- és takarmányfeleslegeket, dolgozzon a fakitermelésben, szervezze 
meg a fogatolt szállítást, javítsa a mezőgazdasági szerszámokat, végezzen 
mezőgazdasági és más munkát, s mindezek érdekében mozgósítsa a kiegészítő 
munkaerőt a tömegmunkák elvégzésére.118 Ezt követően január 21-én a Dél
nyugati Front csapataiból létrehozták az ukrajnai munkahadsereget. Január 
23-án a kaukázusi munkahadsereg megalakítására került sor, majd február 
10-én a 7. hadsereget is a munka frontjára vezényelték. 

Alig, hogy sor került a munkahadseregek megalakítására, a lengyel inter
venció és Vrangel támadása ismét az arcvonalra szólította e hadseregeket. 
Ezek egy része közvetlenül a harcokban, más része a nyugatra és délre tör
ténő átcsoportosítás gyors lebonyolításában vett részt, tevékenyen hozzá
járulva az ellenség feletti újabb győzelemhez. Lenin ezzel kapcsolatban már 
ÍÔ20 február végén megjegyezte: „Attól tartok, kissé siettünk a munkahad
seregekkel, hacsak fel nem használjuk őket teljes mértékben arra, hogy 
meggyorsítsuk a nyugati frontra irányuló Szállítás lebonyolítását."119 Lenin 
aggodalma indokolatlannak bizonyult, e hadseregek eredményesen teljesí
tették kettős feladatukat. 

A népgazdaság helyreállítása szempontjából különösen fontos volt a köz
lekedés újjáépítése. A párt központi bizottsága úgy döntött, hogy mintegy 
ötezer kommunistát mozgósít erre a célra. A felhívás hangsúlyozta: „Szük
séges, hogy a legközelebbi hónapokban bármi áron újjáépítsük közlekedésün
ket. Ez, és csakis ez a záloga annak, hogy megszabadítsuk a munkásközpon
tokat az éhség és a hideg pokoli kínjaitól, hogy újjászervezzük iparunkat s 
végleg megszilárdítsuk a hazai és a nemzetközi ellenforradalom felett 
aratott győzelmeinket."120 A közlekedés helyreállítása tehát rendkívül fontos 

117 Lenin: A háború ró l . . . II. köt. 707—708. o. 
118 Lásd: A Szovjetunió a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. . . III. 1. köt. 399—400. o. 
119 Lenin: Katonai levelezés. 362—363. o. 
120 Az SZKP kongresszusainak.. . I. rész. 558. o. 
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politikai és gazdasági feladat volt. Lenin a központi bizottság határozatára 
hivatkozva nyomatékosan aláhúzta: ,,A központi bizottság véleménye sze
rint a közlekedés megmentésének legfőbb biztosítéka az, ha a hadseregből 
embereket dobunk át a vasútra."121 E határozat alapján 1920 tavaszán és 
nyarán igen sok politikai munkást* és kommunistát vezényeltek a közle
kedés frontjára. így csak a Kaukázusi Front 2. hadseregéből több mint 100 
politikai munkást irányítottak a délkeleti vasútvonalak helyreállítására. 
Lenin katonai levelezéséből tudjuk, hogy a Délnyugati Front hadseregeiből 
is számos kommunista áthelyezésére került sor. A Turkesztáni Front 4. had
serege hadműveleti feladatként végezte az Alekszandrovszk—Gaj—Emba 
vasútvonal építését, illetve Krasznij—Kut—Alekszandrovszk—Emba vonal
nak szélesvágányúra történő átépítését.122 

Az 1920 március végén—április elején ülésező IX. pártkongresszus ele
mezte a néhány hónap során szerzett tapasztalatokat, s továbbfejlesztette, 
pontosította a hadseregnek a népgazdaság helyreállításában való részvételére 
vonatkozó elveket. A kongresszus rendkívüli jelentőséget tulajdonított a 
Vörös Hadsereg békés építő tevékenységének. Külön felhívással fordult a 
vöröskatonákhoz. „Most újból segítségére jöttök testvéreiteknek — a mun
kásoknak és parasztoknak. Egyik kezetekben puskával készen álltok arra, 
hogy bármely pillanatban visszaverjétek az ellenség újabb merényleteit, 
másik kezetek fejszét és kalapácsot ragad, hogy segítsen helyreállítani le
rombolt gazdaságunkat és megkönnyítse a békés építésre való áttérés nehéz 
munkáját"123 — olvashatjuk a felhívásban. 

A munkahadseregeket létrehozó rendelet még úgy intézkedett, hogy a 
munkára vezényelt kötelékeket egységes egészként, irányító és kiszolgáló 
apparátusának érintése nélkül kell alkalmazni. Időközben azonban kiderült, 
hogy ha minél nagyobb egységek kapcsolódnak be a munkába, akkor szük
ségszerűen és arányosan nő azoknak a katonáknak a száma, akik nincsenek 
a termelésben közvetlenül foglalkoztatva. Emellett az új jellegű területen 
a különböző törzsek és parancsnokságok nehézkeseknek bizonyultak. Ezek 
igen gyakran nem elősegítették, ellenkezőleg, gátolták az újszerű feladatok 
megoldását. Ezért a kongresszus úgy határozott, hogy egész munkahadseregek 
alkalmazása csak akkor célszerű, ha a hadsereg egészének együtt tartását ka
tonai tényezők indokolják. „Mihelyt ennek szükségessége elesik — intézkedik 
a határozat —, a nehézkes törzseket és parancsnokságokat fel kell oszlatni, 
a szakképzett munkások legjobbait pedig mint kis rohammunkás osztagokat 
a legfontosabb iparvállalatoknál kell felhasználni."12/l 

A kongresszus a békés építőmunkában való tevékeny részvételt gazdasági 
és nevelési szempontból egyaránt fontosnak tartotta. Ezért részletesen meg
határozta a katonai egységek széles körű munkába állításának célszerű, a 
nevelést is biztosító feltételeit. A párt fontosnak tartotta, hogy 

— a munka egyszerű legyen, melyet minden vöröskatona elvégezhet; 
— a katonáknak meghatározott feladatokat kell adni, s érdekeltté kell 

tenni őket annak elvégzésében (premizálás, illetve a kiszabott munka nem 
teljesítése esetén az élelmiszer-fejadag csökkentése); 

— biztosítani kell minden munkaterületen a kommunisták szükséges ará
nyát, akik egyrészt példájukkal magukkal ragadják a vöröskatonákat, más
részt felvilágosító munkát végeznek köztük, tehát nevelik őket.125 

121 Lenin: Ka tona i levelezés. 363. o. 
122 Lásd. F r u n z e : Válogatot t művei I. köt. 350—351. o. 
123 Az SZKP kongresszusa inak . . . I. rész. 587. o. 
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A hadsereg leszerelésének megkezdésétől — lényegében 1920 végétől — 
a munkahadseregek fokozatosan veszítettek jelentőségükből. Amikor a kö
rülmények már nem indokolták az 5,5 milliós hadsereg fegyverben tartását, 
célszerűnek mutatkozott a haderő jelentős részének leszerelése és a lesze
relt katonák munkába állítása. Ezért a párt X. kongresszusa 1921 márciusá
ban már arra intézkedett, hogy a megfelelő gazdasági szervekkel felül kell 
vizsgálni a meglevő munkahadseregeket, s „haladéktalanul fel kell számolni 
közülük azokat, amelyek nyilvánvalóan nem felelnek meg rendeltetésük
nek."126 Ezt követően a nagyarányú leszerelés során 1923-ig valamennyi 
munkahadsereget feloszlatták. A leszerelések után az állandó jellegű Vörös 
Hadsereg létszáma olyan minimális volt, s a parancsnokok és katonák ka
tonai terhelése oly mértékben megnőtt, hogy a további kongresszusok a nép
gazdaság érdekében végzett munka megtiltására hoztak határozatot. A ka
tonai egységeknek a népgazdaság helyreállításában való részvételét a területi 
milícia alakulatok rendszerére való részbeni áttérés egyébként is feleslegessé 
tette, hisz a milícia alakulatok katonái az év nagy részében megszokott ter
melő munkájukat végezték. 

1920 tavaszán a békés gazdasági építésre való áttéréssel egyidejűleg katonai 
téren is megkezdődött az új feladatokra való felkészülés. A hadseregben 
ugyan még nem lehetett áttérni a békés állapotokra, de az átállás elveinek, 
irányainak, konkrét feladatainak kidolgozása lehetővé és szükségessé is vált. 
A pártnak és a hadsereg vezetőinek, illetve kommunistáinak fel kellett ké
szülniük a fegyveres erők átalakításának és újjászervezésének nehéz fel
adatára. Elő kellett készíteni a hadsereg létszámának igen nagymérvű csök
kentését úgy, hogy ugyanakkor megőrizzék a hadsereg harci erejét, a pol
gárháború során szerzett tapasztalatait, szervezeti elveit, kiképzésének és 
nevelésének alapjait. Emellett biztosítani kellett az ország védelmi képes
ségének fokozását és azt a lehetőséget, hogy szükség esetén ismét a hadsereg 
szolgálatába állíthassák a katonakötelesek milliós tömegeit. A párt IX. kong
resszusának a katonai kérdésről szóló határozata e feladatról a következőket 
tartalmazza: „Az a körülmény, hogy a polgárháború befejezéséhez közele
dik, továbbá a Szovjet-Oroszország nemzetközi helyzetében bekövetkezett 
kedvező változások napirendre tűzik honvédelmi szervezetünk gyökeres át
alakítását az ország halaszthatatlan gazdasági és kulturális szükségleteinek 
megfelelően."127 (Kiemelés tőlem — Z. E.) 

A fegyveres erők átalakításának és újjászervezésének elveit és konkrét 
feladatait 1920 és 1922 között a párt egymást követő IX., X. és XI. kong
resszusai határozták meg. A feladat megoldása elvi-ideológiai szempontból is 
hallatlan nehézségekkel járt. A párt még nem rendelkezett tapasztalatokkal 
a fegyveres erőknek békeállapotra való átállítását, valamint a békeszervezet 
kialakítását tekintve. Az ország óriási területe, a gazdaság rendkívüli le-
römlattsága, a gazdasági és kulturális elmaradottság rendkívül sajátos hely
zetet jelentett. Lehetetlenné tette a polgárháború idején kialakított és bevált 
elvek változatlan további érvényesítését. Néhány területen, akárcsak 1917 
végén—1918 elején, ismét új utakon kellett elindulnia. „A feladatnak ez a 
sajátossága — állapította meg Lenin — rendkívüli figyelmet igényel és pél
dája annak, hogy itt nem boldogulhatunk általános formulákkal, általános 
programtételekkel, a kommunizmus általános elveivel.. ."128 

Példátlan nehézséget okozott az 1920 végére 5,5 millió főre duzzadt had
sereg leszerelése. A lengyel intervenciósok és Vrangel hadseregének szét-
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zúzása után megteremtődtek a hadsereg túlnyomó része leszerelésének fel
tételei. Az ország gazdasági helyzete pedig sürgetően követelte meg. Ekkora 
fegyveres erő fenntartása messze felülmúlta az ország lehetőségeit. Lenin 
már 1920 decemberében meghatározta a hadsereg létszámcsökkentésének fel
adatát. Lenin útmutatásai alapján határozat született arra vonatkozóan, hogy 
1921 elejéig be kell fejezni mintegy kétmillió katona leszerelését. E feladat 
sikeres megoldása nem kisebb nehézséggel járt, mint a hadsereg megszer
vezése és mozgósítása volt. A hadsereg létszámát mintegy tizedére kellett 
csökkenteni. A csaknem ötmilliós embertömeg leszerelése, hazaszállítása és 
munkába állítása a zilált gazdasági viszonyok és a közlekedés leromlott 
állapota miatt az állam egész gépezetének óriási erőfeszítését igényelte. 

A létszámcsökkentést a rendkívüli gazdasági és egyéb nehézségek ered
ményes leküzdése érdekében több évre elnyújtva fokozatosan hajtották végre. 
A folyamat 1923-ban ért véget, amikor az állandó hadsereg létszáma 562 000 
főben állapodott meg. „A csökkentésnek ez a rendje — állapította meg 
Frunze —, ha csak katonai szempontból nézzük, nagyon hátrányos volt, mert 
kihúzta a Vörös Hadsereg alól a tervszerű és rendszeres munkához szükséges 
szilárd talaj t . . ."129 

Emellett a legfelső katonai vezetés tevékenységének fogyatákosságai miatt 
nem kellő szervezettséggel folyt. A Frunze által említett tényező, valamint a 
szervezettség nem kielégítő volta következtében a létszámcsökkentés idő
szakában állandó jellegűek voltak a belső átszervezések, átcsoportosítások, 
a személyi állomány hullámzása, melyek tovább fokozták a hadseregen belüli 
bizonytalanságot. Ugyancsak Frunze írta a gyakori átszervezések hatásáról 
1922-ben: „Az átlagos parancsnok, akit agyonzaklatott a szüntelen átalakí
tások és átszervezések kétéves időszaka, akit szinte elsodort az egymást gyor
san követő hatályon kívül helyező, kiegészítő és kizáró szervezési intézke
dések és parancsok áradata, immár véglegesen elvesztette egyensúlyát, szinte 
már az idegkimerülés állapotába jutott. Már csak arról álmodik: mikor lesz 
ennek vége és mikor lesz végre valami kis rend . . ."130 A nagyarányú és fo
kozatos leszerelés időszakában tehát a hadsereg igen nehéz helyzetbe került. 
Magasabb fokú szervezettséggel e belső nehézségek csökkenthetők lettek 
volna. Elkerülni, kiküszöbölni azonban nem lehetett, mert alapvetően a nagy
méretű leszerelésből és a népgazdaság érdekei által megkövetelt fokozatos
ságból fakadt. 

A fegyveres erők átszervezése szempontjából fokozta a nehézséget, hogy 
a bolsevik párt és a szovjet kormány a békés építésre való átállás kezdetén 
természetszerűleg nem tudott a fegyveres erőkre a korábbi időszakhoz ha
sonló mértékű figyelmet fordítani. Minden erőt és az alkotó gondolkodást az 
ország gazdasági talpraállítása kötötte le, ami hihetetlenül nehéz körülmé
nyek között bontakozott ki. Az intervenció és a polgárháború fő erőinek 
szétverése után az ország politikai helyzete is igen súlyos volt. Az ipari mun
kásság nem lebecsülhető része dezorganizálódott. A parasztság egyre inkább 
elégedetlenkedett a hadikommunizmus viszonyaival. A proletárdiktatúra 
alapja a munkás-paraszt szövetség meggyengült. A kispolgári spontaneitás 
veszélye növekedett. A békés építésre való áttérés' nehézségeit kihasználva 
a belső ellenforradalmi erők aktivizálódtak. Számos kormányzóságban kulák-
lázadások törtek ki. 1921 márciusában ellenforradalmi lázadás robban ki 
Kronstdban. „ . . . Szovjet-Oroszországnak egy nagy — alighanem a legna
gyobb — belső politikai válságába ütköztünk — írta Lenin —, amely nem
csak a parasztság jelentős részében, hanem a munkásságban is elégedetlen-
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ségre vezetett."131 Lenin felismerve a helyzet komolyságát, hozzáfogott a pol
gárháború után követendő új politika kidolgozásához, amelyet a párt X. 
kongresszusa fogadott el. Ráadásul a párton belül ezekben az években rend
kívül kiélezett politikai harcot kellett folytatni a lenini politikai vonalat dü
hödten támadó trockisták, valamint más pártellenes csoportok ellen. 

Mindez lekötötte a párt erejét, és lehetetlenné tette, hogy a hadsereg nehéz 
helyzetének megfelelő figyelemben részesüljön. „Az élet súlypontja elkerül
hetetlenül természetesen és célszerűen más irányba tevődött át — írta 
Frunze. — Bármennyire fontos is az ország katonai védelme, a párt és az 
állam ezt ma csak másodsorban méltatja figyelemre . . ."132 Ilyen körülmé
nyek között a munkás és paraszt tömegekben, de a párton belül is békés 
illúziók kezdtek elterjedni. Ez megmutatkozott abban, hogy a dolgozó osz
tályok, valamint a helyi párt- és szovjet szervek Frunze szavaival élve: 
„Gyakran hanyagul kezelik, néha pedig egészen megfeledkeznek a hadsereg 
szükségleteiről, igényeiről és a helyi szervek nem gondoskodnak eléggé a 
dicső harcok hazatért hőseiről."133 A hadsereg szükségleteinek ellátására biz
tosított anyagi eszközöket a különböző polgári szervek igen gyakran önha
talmúlag csökkentették. Ezek olyan gyakorivá váltak, hogy a párt X. kong
resszusának kellett határozatilag megtiltania az ország védelmét kockáztató 
jelenségeket, s a különböző központi és helyi szerveket kötelezni, hogy 
„ . . . ténylegesen, tervszerűen, gyakorlatilag gondoskodjanak a hadseregről, 
még pedig úgy, hogy az ellátás tekintetében első helyre helyezzék a had
sereget."134 

A hadseregnek békés állapotokra való áttérése, a megoldás irányainak ki
alakítása és gyakorlati végrehajtása — mint láttuk —, a feladat újszerűsége, 
a leszerelés bonyolultsága, a párt és a kormány figyelmének szükségszerűen 
más irányokba terelődése, valamint a káros hatást előidéző békés illúziók 
jelentkezése következtében — újabb rendkívül nagy és bonyolult feladat 
elé állította a párt-, állami és katonai vezetést. Ennek ellenére az átállás 
nehéz problémáit a párt IX., X. és XI. kongresszusainak útmutatása alapján 
1920—1923 között eredményesen oldották meg. 

A párt a polgárháború befejezése után, a honvédelemnek új alapokra való 
fektetése és a hadsereg átszervezése időszakában megkülönböztetett figyel
met fordított a proletár osztály jelleg, az ingadozás mentes erkölcsi-politikai 
állapot fenntartására és biztosítására. Erre annál is inkább szükség volt, 
mert az átállás bonyolult viszonyai sokirányú nehézségei és ellentmondásai 
következtében a hadsereg forradalmi szelleme, fegyelme és erkölcsi-politikai 
egysége jelentékeny mértékben meglazult. 

Ennek jelei és forrásai igen összetetten jelentkeztek. Ezek közül a had
sereg szociális összetételének rosszabbodását és az ezzel összefüggő problé
mákat kell elsőként megemlíteni. A polgárháború időszakában — különösen 
a veszélyeztetett arcvonalszakaszokon — a párt tömegesen küldte a had
seregbe a forradalmi szellemű munkásokat. A létszámcsökkentések időszaká
ban viszont — a békés építés érdekeinek megfelelően — elsősorban a ter
melőmunkában nélkülözhetetlen munkások leszerelésére került sor. Ennek 
következtében a paraszti származású személyi állomány aránya 77%-ról 
84,7%-ra emelkedett.135 önmagában már ez a csaknem 8%-os aránynöve
kedés is számottevő. A valóságban azonban mélyrehatóbb változások követ
keztek be. Egyrészt a toborzott és mozgósított munkások nagy részének le-

131 Lenin Művei 33. köt . 421. o. 
132 Frunze: Válogatot t művei . II . köt. 80—81. o. 
133 Uo. 31. o. 
134 Az SZKP kongre s szusa inak . . . I. rész. 662—663. o. 
135 Lásd Frunze: Válogatot t műve i . II. köt . 339. o. 

— 47 — 



szerelésével éppen azok az erők váltak ki a hadseregből, akik a polgárháború 
idején biztosították a hadsereg forradalmi szellemét és fegyelmét. Másrészt 
a parasztság hangulatának rosszabbodása természetesen nem maradt hatás 
nélkül a hadsereg hangulatára és fegyelmére. A proletár elemek arányának 
apadása következtében csökkent a kispolgári ösztönösség ellensúlyozásának 
lehetősége. Mindezek következtében a hadseregen belül is alább szállt a for
radalmi szellem, s jelütötte fejét az ingadozás. Az 1921 tavaszán kitört kron-
stadti lázadás már igen erőteljesen irányította rá a figyelmet e tendencia ve
szélyességére. 

A parancsnoki kar szociális összetételének alakulására a tárgyalt időből 
átfogó adatok nem állnak rendelkezésre, de a párt X. kongresszusa határo
zatának a parancsnoki kar összetétele megvizsgálására vonatkozó intézkedése 
arra utal, hogy e téren is jelentkezhettek problémák. A polgárháború évei
ben bevonultatott cári tisztek túlnyomó többségének leszerelésével azonban 
javulás következett be. Ugyanakkor viszont kisebb lett — legalábbis a kö
zépfokú katonai tanintézetekben — a munkások aránya. Egy szovjet forrás 
adatai szerint arányuk az 1918-as 37%-ról 1921-ben 28%-ra csökkent, ugyan
akkor a parasztoké 51%-ra ugrott.136 

A kispolgári ösztönösség és ingadozás erősödésének fontos forrása volt az 
is, hogy a leszerelés időszakában a gazdaság újjáépítésének sikere érdekében 
a tapasztalt kommunisták, politikai munkások jelentős részét az újjáépítés 
frontjára irányították a hadseregből. Az átirányítás olyan mértékű volt, hogy 
a hadsereg politikai apparátusa nagymértékben meggyengült. A párthatáro
zatokból kiderül, hogy a szükségszerű kivonás mellett számottevő volt a had
sereget önkényesen otthagyó kommunisták száma. Emellett általános jelenség 
volt a hadköteles kommunisták mentesítése a bevonulási kötelezettség alól. 
A politikai apparátus mellett így a pártszervezetek is érzékeny veszteségeket 
szenvedtek. A párttagok aránya az 1918-as 10u/o-ról 1921-re 4,7%-ra csök
kent. Felütötték a fejüket olyan nézetek is, hogy a polgárháború után már 
nem indokolt a politikai biztosi intézmény fenntartása. Mindezek következ
tében a hadseregben a politikai nevelőmunka meggyengült, hatékonysága 
csökkent, s a kulturális nevelőmunkával szemben háttérbe szorult. 

A gazdasági újjáépítésre való áttérés időszakában a Vörös Hadseregen belül 
is jelentkeztek a békés illúziók káros megnyilvánulásai. A társadalmi demok
ráciára hivatkozva ismét felmerült a „népi" milícia jelszava. Csökkent az 
osztályidegenekkel szembeni éberség. „Az érvényben levő törvények szerint 
— írta 1922-ben Frunze — ezeket voltaképpen nem is volna szabad behívni 
az egységekhez; de a dolog úgy áll, hogy miután a hadsereg békeállapotra 
tért át és megszűntek a hátországi népfelkelő-alakulatok, ahová őket ko
rábban irányították, a többiekkel együtt ők is a csapatokhoz kerülnek, s ott 
bomlasztanak és elégedetlenséget szítanak."137 

Lazult a forradalmi fegyelem is. Ennek objektív okai is voltak. A lesze
relések és sorozatos átszervezések során kialakult labilitás, a felszerelés és 
ellátás fogyatékosságai következtében Frunze szavaival élve szükségszerűen 
„ . . . sok minden fölött szemet kell hunynunk."138 A fegyelem megromlásá
ban azonban nem kisebb szerepet töltött be az, hogy „ . . . a parancsnokok és 
politikai munkások egy része helytelen nézeteket vall a nevelési módsze
rekről, és magáról a fegyelem fogalmáról is".139 Gyakran „demokratizmu
sukat" fitogtatva a fegyelem és a szolgálati kötelmek teljesítésének hatá
rozott megkövetelése helyett elvtelenül „hízelegtek" a katonáknak. 
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A fenti nyugtalanító jelenségek a párt figyelmét egyre inkább a hadsereg 
proletár osztályjellegének megszilárdítására, az erkölcsi-politikai egység 
helyreállítására és fejlesztésére irányították. A párt 1921-ben és 1922-ben 
megtartott X. és XI. kongresszusai ennek érdekében egy sor fontos intéz
kedés megtételét határozták el. 

Ezek közt ismét első helyen kell említeni a hadsereg ingadozás mentes 
hangulatának biztosítása érdekében a szociális összetétel javítását. A párt 
X. kongresszusának határozata fontos és sürgős feladatnak határozta meg az 
elbocsátásra már korábban kijelölt, ingadozó szellemű idősebb korosztályok 
gyors leszerelését. Más oldalról viszont teljesen meg kellett szüntetni azoknak 
a munkásoknak a leszerelését, akinek a korosztályát a maga egészében meg
határozott időre nem szabadságolták.140 Ezek az intézkedések azonban még 
nem lettek volna egységesek. A legelterjedtebb gyakorlat ugyanis a békés át
térés kezdetén az volt, hogy a sorköteles ipari munkásokat be sem hívták. 
A határozat ezért külön is előírta, hogy a „Fiatalabb korosztályokhoz tartozó 
munkásokat a munkahelyükről át kell irányítani a hadseregbe, és az általá
nos munkakötelezettség alapján mozgósított személyekkel kell felváltani 
őket."141 

A kongresszus és a határozat károsnak nyilvánította a hadsereg kommu
nistáinak túlzott mértékű kivonását. A párt nemcsak e folyamat megállítását 
tartotta szükségesnek, hanem határozatban a hadsereg politikai megszilárdí
tása mellett foglalt állást. Ennek érdekében kimondta, hogy: , , . . . mindenek
előtt pedig vissza kell irányítani a hadseregbe azokat a kommunistákat, akik 
már teljesítettek katonai szolgálatot."1,12 Követelte, hogy azokat, akik úgy 
váltak ki a hadseregből, hogy ezzel nyilvánvalóan csökkentettek az egységek 
harci szellemét, állítsák bíróság elé, azokat pedig, akik elfogadható okok 
nélkül hagyták ott a hadsereget, rendeljék vissza őket. Hasonló esetek meg
ismétlődésének elkerülése érdekében szigorú pártnyilvántartást vezettek be. 
Egy évvel később a párt XI. kongresszusa egy lépéssel tovább ment, s köve
tendő elvként leszögezte, hogy a megfelelő korosztályokhoz tartozó hadkö
teles kommunistákat teljes létszámban mozgósítani kell, s elítélte az ifjú 
kommunisták egy részének a katonai szolgálat alóli kibúvási törekvéseit.143 

A határozat fellépett a politikai biztosi rendszert ért támadások ellen, s le
szögezte: „Fenn kell tartani a Vörös Hadsereg politikai apparátusát abban a 
formában, ahogyan az a háború három éve folyamán kialakult. . ."144 Köte
lezte a Vörös Hadsereg Politikai Igazgatóságát a rendelkezésre álló káder
állomány újjászervezésére, új erőkkel történő felfrissítésére, valamint a poli
tikai tekintetben meggyengült alakulatok megerősítését politikai vezetőkkel. 

A párt a szükséges határozottsággal fellépett a békés illúziók különböző 
megnyilvánulásai ellen is. Ismételten állást foglalt a „népi milícia" jelsza
vával és követelésével szemben, hangoztatva, hogy az ország védelmét csak 
az osztályelv alapján szervezett hadsereg és milícia biztosíthatja. A X. kong
resszus — mint már láttuk — előírta, hogy az osztályidegenek katonaköteles 
tagjait a bevonultatott munkások helyére munkára kell mozgósítani. Szük
ségesnek tartotta a fegyelem megszilárdítását, s fellépett az ennek kapcsán 
jelentkező helytelen nézetek és gyakorlat ellen. A parancsnokok és politikai 
munkások feladatául szabta a fegyelem és a szolgálati kötelmek teljesíté
sének határozott és kemény megkövetelését. Emellett fontosnak tartotta az 

140 Közülük eddig az ipari munkásokat vagy gyorsan leszerelték, vagy mint az intézke
désből is kiderül, meghatározatlan időre szabadságolták. 
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átállás szervezettebbé tételét, a stabilitás megteremtését a hadseregben. 
A párt XI. kongresszusa már arra intézkedett, hogy 1922-re pontosan meg 
kell határozni a hadsereg létszámát, szilárd költségvetést kell a szükségletek 
fedezése érdekében megállapítani, s a hadsereg részére rendkívüli terhet 
jelentő különböző külső szolgálatokat nagymértékben csökkenteni szükséges. 
Ezek megoldása — állapítja meg a határozat — ,,. . . megteremti a szükséges 
feltételeket ahhoz, hogy helyes és pontos szervezeti, katonai, oktatási-nevelői 
és gazdasági rendszert lehessen kialakítani magában a hadseregben .. ."145 A 
párt szükségesnek ítélte meg a most már hivatásos szolgálatot ellátó parancs
noki és politkai munkás állomány anyagi helyzetének hathatós megjavítását. 
A XI. kongresszus felhívással fordult az összes helyi párt- és szovjet szer
vekhez, hogy fordítsanak komoly figyelmet a vöröskatonák családjainak és 
gazdaságainak támogatására. 

A hadsereg megszilárdítására tett intézkedések, mint látható, komplex 
jellegűek voltak, megoldást kerestek és találtak az átállás során túlnyomó
részben objektív, kisebb részben szubjektív okokból fakadó nehézségek és 
ellentmondások felszámolására, káros hatásuk csökkentésére. A lehetőségek 
korlátozott volta miatt a párt X. kongresszusa határozatának megfelelően 
különös figyelmet fordítottak a szovjetállam politikai és gazdasági tekintet
ben legfontosabb pontjain elhelyezett alakulatok, a banditizmus elleni harc 
fő terhét viselő különleges rendeltetésű osztagok, valamint a hadseregben 
— a rendelkezésre álló kevés technika miatt — különlegesen fontos szere
pet betöltő tüzér, géppuskás, páncélgépkocsizó, repülő, páncélvonatos, mű
szaki stb. alakulatok politikai, gazdasági és szervezeti megszilárdítására.146 

A párt által elhatározott intézkedések gyakorlati végrehajtása politikai és 
egyéb tekintetben megszilárdította a hadsereget, s megteremtette a milícia 
elvre való részleges áttérés, majd az 1924-ben végrehajtott katonai reform 
legalapvetőbb feltételét. 

A békeállapotra való átállásnak és a hadsereg belső átszervezésének leg
központibb problémája a fegyveres erők szervezése új elveinek és gyakor
latának kialakítása volt. A fokozatos, de gyors ütemű leszerelés eredménye
ként 1921 végére az 5,5 millió fős hadsereg létszáma 850 000 főre esett vissza. 
1922-re a párt újabb 250 000 fős létszámcsökkentést határozott el. 1923-ra 
alakult ki a hadsereg stabil létszáma 562 000 fővel. Egészen nyilvánvaló volt, 
hogy az egytized létszámra csökkent hadsereg képtelen lenne a proletár
államot megvédeni egy újabb imperialista támadás esetén. Nagyobb létszámú 
állandó hadsereg fenntartását azonban az ország leromlott gazdasági hely
zete nem tette lehetővé. 

A korszerű állandó hadsereggel szemben az 1920-as évek elején az volt az 
objektív követelmény, hogy 

— képes legyen biztosítani az ország mozgósítását a háború kitörése esetén ; 
— olyan létszámmal rendelkezzen, hogy sorain át tudja bocsátani a teljes 

behívott sorállományt; 
— annyi csapategységből álljon, ahány lehetővé teszi a hadműveleti terv 

szerint szükséges harci egységek alkalmazását. 
A Szovjetunió hatalmas ország. Óriási kiterjedésű államhatárai csaknem 

minden szakaszán számolni kellett a támadás veszélyével. Ezért a Szovjet
uniónak olyan hadseregre volt szüksége, mely komoly összeütközés esetén 
minden szakaszon és minden irányban meg tudja védeni a világ egyetlen 
proletárállamát. Ehhez mintegy másfél-kétmillió fős állandó hadsereg fenn
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tartására lett volna szükség. Ekkora hadsereget követelt volna meg az éven
kénti mintegy 900 000—1 000 000 főt kitevő sorállomány kiképzésének bizto
sítása is. Akkora hadsereg fenntartására azonban részben az ország anyagi 
teherbíró képessége, részben az újjáépítés munkaerő-szükséglete miatt gon
dolni sem lehetett. Az állandó hadsereg létszámát — legalábbis egy ideig — 
nem lehetett a leszerelések után kialakult fölé emelni. 

Ilyen körülmények között a pártnak és a kormánynak a fegyveres erők 
szervezése tekintetében szükségszerűen új utakat kellett keresni. A Szovjet
unió biztonságát minden körülmények között szavatolni kellett. Olyan vé
delmi rendszert kellett kiépíteni, mely „ . . . lehetővé teszi minden fegyver
fogható dolgozónk csatasorba állítását — állapította meg Frunze. — Védelmi 
rendszerünk szervezési formáinak olyanoknak kell lenniük, hogy lehetővé 
tegyék a sok millió munkás és paraszt kiképzését."147 Az 562 000 főt kitevő 
hadsereg azonban kétéves szolgálati idővel számolva, évenként legfeljebb 
300 000 katonaköteles korú férfi kiképzését biztosította volna a közel egy
millió főből. Ez az út sem volt tehát járható, mert nem tette lehetővé minden 
fegyverfogható férfi katonai kiképzését, s háború esetén egy sok milliós 
hadsereg felállítását. 

A bolsevik párt már a polgárháború befejező szakaszában intenzíven ku
tatta a fegyveres erők szervezésének lehetséges új útjait, s azt a területi 
milícia elvének részbeni bevezetésében, az állandó hadsereg és a milícia-
rendszer egyesítésében találta meg. „ .. . a milícia rendszer kiterjesztésén 
kívül — állapította meg Frunze —, hadseregfejlesztésünknek nincs más 
útja."U8 (Kiemelés tőlem — Z. E.) Ez a rendszer egyrészt nem rótt elvisel
hetetlen terheket a szovjet gazdaságra és a dolgozókra, másrészt biztosította 
a sorállomány kiképzését, háború esetén a sok milliós tömeghadsereg felállí
tását, harmadrészt lehetővé tette a katonai szolgálat teljesítését, anélkül, 
hogy a katonákat hosszú időre ki kellett volna szakítani a termelőmunkából. 

A kényszerű szükségesség mellett politikai meggondolások is a milícia 
rendszer részbeni bevezetésére ösztönözték a pártot. A bolsevik párt, amikor 
1918-ban rátért az állandó jellegű reguláris haderő megteremtésére, ezt a 
helyzet kényszerítő hatása alatt tette, a milícia rendszer elvi megtagadása 
nélkül. A párt VIII. kongresszusa — mely a reguláris haderő megerősítését 
sürgette — félreérthetetlenül leszögezte az orosz kommunisták ama véle
ményét, hogy elméletileg a milícia volna a szocialista állam fegyveres ere
jének legjobb formája, mert a katonai kiképzést a munkások és parasztok 
mindennapos munkájához közelálló körülmények között biztosítja. A párt a 
polgárháború befejezése során úgy tért vissza a milícia eszméjéhez, hogy 
elméletileg és gyakorlatilag nem tagadta meg a polgárháború alapvető ta
nulságát: az állandó, reguláris hadsereg szükségességét. Társadalmi-politikai 
szempontból a párt a milícia részbeni bevezetésétől a hadsereg és a dolgozók 
kapcsolatának szorosabbra vonását, a kommunizmus eszméinek és céljainak 
előbbre vitelét, a laktanyai kiképzés akkori zártságának és üres formaságai
nak gyorsabb ütemű felszámolását, valamint a hadsereg szocialista szelle
mének eredményesebb biztosítását várta. 

A milícia rendszerre való részleges áttérés politikájának elvi alapjait és 
konkrét feladatait a párt IX. és X. kongresszusain dolgozták ki. A IX. kong
resszuson a katonai kérdéssel kapcsolatban elfogadott határozat kimondta: 
„A mostani átmeneti időszaknak megfelelően, mely időszak tartós jellegű 
lehet, a fegyveres erőket úgy kell megszervezni, hogy a dolgozók megkapják 
a szükséges katonai kiképzést, s eközben csak a lehető legcsekélyebb mér-
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tékben vonják el őket a termelőmunkától. Ez a rendszer csak a területi elven 
felépített munkás-paraszt vörös milícia lehet."149 

Egy évvel később a X. kongresszus — a tapasztalható ellenállással szem
ben — ismételten leszögezte, hogy: „A milícia rendszer kérdésében semmi 
sem indokolja, hogy a párt felülvizsgálja programját."150 A párt ugyanakkor 
fellépett a másik végletes és veszélyes állásponttal szemben is, mely a regu
láris Vörös Hadsereg felszámolását és a milícia rendszerére való teljes és 
haladéktalan átállást sürgette. „A legközelebbi időszakban — állapította meg 
a határozat — fegyveres erőink alapját a mostani Vörös Hadseregnek kell 
alkotnia . . ."15i 

A kongresszusok tehát a részleges áttérés elve és gyakorlata mellett fog
laltak állást. Vagyis a kongresszusok a vegyes típusú szervezésre hoztak 
határozatokat. A Vörös Hadsereg a kongresszusi határozatok végrehajtása 
után két elven épült fel: egyrészt az állandó jellegű, reguláris alakulatok, 
másrészt a területi alapon szervezett milícia elvén. A milícia rendszerre 
való teljes áttérést az ország biztonsága nem tette lehetővé. A milíciának 
ugyanis nemcsak előnyei, de katonai szempontból bizonyos gyengeségei is 
előreláthatóak voltak. A területi milícia rendszer legfőbb gyengesége az. 
hogy éppen a területi kiegészítés elvéből adódóan a csapatok az ország terü
letén nagyrészt egyenletesen oszlanak el, vagyis nem biztosítja a hadsereg 
csapatainak a határ legveszélyeztetettebb szakaszain történő elhelyezését. 
Ezért az ország védelme szempontjából feltétlenül szükség volt a határ veszé
lyeztetett szakaszait biztosító reguláris fedező hadsereg fenntartására. A rész
leges áttérést indokolta az is, hogy a bonyolult technikával felszerelt és spe
ciális kiképzést igénylő csapatoknál — haditengerészet, légierő, híradó csapa
tok vasúti alakulatok stb. —, valamint a lovasság nagy részénél a lakosság 
alacsony fokú műveltsége és technikai felkészültsége miatt a milícia rend
szerű kiképzésre gondolni sem lehetett.1''2 Ezekhez az alakulatokhoz a kikép
zés sikere és a kevés technika óvása érdekében előzetes felkészültséggel ren
delkező, válogatott legénységet kellett bevonultatni, s ez a területi kiegészítés 
elve alapján gyakorlatilag nem volt megoldható. A milícia rendszer bevezeté
sének lehetőségei tehát bizonyos mértékig korlátozottak voltak. 

A kongresszusi határozatok nagyon nyomatékosan hangsúlyozták, hogy a 
milícia rendszerre való áttérést csak fokozatosan lehet végrehajtani, az or
szág védelmi képessége kellő színvonalának fenntartását és a proletárállam 
jellemző vonásainak érvényesítését szem előtt tartva. A fokozatosságot két 
tényező indokolta. Egyrészt a szükséges óvatosság. Természetes, hogy min
den olyan katonai újítást, amelynek döntő szerepe van az állam biztonsága 
szempontjából, csak igen óvatosan, fokozatosan, az áttérés kezdeti tapasz
talatait mélyrehatóan elemezve lehet és kell bevezetni. A párt ezt a szük
séges óvatosságot be is tartotta, s csak néhány magasabbegységnél szerzett 
tapasztalat birtokában intézkedett a szélesebb körű átállásra. Másrészt a 
milícia rendszerre történő átállásnak fontos gazdasági, társadalmi, politikai 
és kulturális feltételei vannak, s az áttérés csakis e feltételek megteremtése 
arányában valósítható meg. 

Műveikben a milícia szervezés problémáit elemezve már Marx és Engels 
is behatóan foglalkoztak a szükséges feltételekkel. Engels egyik Marxhoz 
intézett levelében fogalmazta meg azt a véleményét, hogy „Csak a társada
lom kommunista szervezése és nevelése révén juthatunk el a milícia rend
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szerhez, de így sem rögtön."153 Nélkülözhetetlen feltétel tehát a szocialista 
állam és a termelőeszközök társadalmi tulajdona. Ezek.a fiatal szovjetállam
ban is adottak voltak. Igen fontos feltétel a fejlett gazdálkodás kollektív 
jormáinak kialakulása és elterjedése. Csakis ezen az alapon alakulhat ki 
már a békés gazdasági munka körülményei között az erős milícia feltételét 
képező összeforrottság érzése, a fegyelmezettség, az egymás iránt érzett köl
csönös felelősség. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg Frunze: „A korszerű harc 
számára eszményi katonát csak a gépi nagyipar adhat, mely a közösségi 
érzés mellett kialakítja a munkásban a jó értelemben vett egyéniség minden 
vonását: az akaraterőt, a leleményességet, a kitartást, a műszaki képzett
séget és kezdeményező készséget."154 E feltétel híján nem, vagy csak részben 
alakulhat ki a kemény, öntudatos fegyelem, amely elengedhetetlen feltétele 
minden komoly, szervezett katonai erőnek. A milíciára való áttérés e fel
tétele a Szovjetunióban csak részben volt biztosított. Az állami nagyipar 
megléte és fejlődése kedvező lehetőséget teremtett a milícia bevezetésére. 
A mezőgazdaságra azonban még az elmaradott egyéni gazdálkodás volt jel
lemző. A kollektív gazdálkodási forma még csak kialakulóban volt. Az egyéni 
gazdálkodás talaján viszont az erős milícia egységek megalakításához szük
séges összeforrottság és fegyelem nem alakulhatott ki. Ez igen nagyfokú 
nehézséget jelentett a területi milícia rendszer útjában, amelyet csak a mun
kás és paraszt elemek kombinálásával és hatékony nevelőmunkával lehetett 
és kellett áthidalni. 

A milícia rendszerre való áttérés fontos politikai feltétele a stabil belpoli
tikai helyzet, a munkásosztály és a parasztság közötti szoros és tartós poli
tikai szövetség. Különös jelentőséggel bírt ez a fiatal szovjet államban, amely 
túlnyomórészt elmaradott, paraszti-kispolgári jellegű ország volt. A munkás
paraszt szövetség hiánya, vagy meggyengülése esetén a kispolgári ösztönös
ség és ingadozás talaján „ . . . a milícia rendszer az ellenforradalom fegy
verévé válhat."155 A hadikommunizmus végén a munkás-paraszt szövetség
ben jelentkező súrlódások felszámolása, az új gazdasági politika következ
tében a szövetség megszilárdulása és a további fejlesztésére irányuló poli
tika megteremtették a fokozatos áttérés e nélkülözhetetlen politikai feltételét. 

A szükséges politikai feltételek sorába tartozott az is, hogy a 
hadsereg parancsnoki és politikai munkás állománya megértse és ma
gáévá tegye a párt katonapolitikáját, ezen belül a milíciára való részleges 
áttérés szükségességét és a megoldás feladatait. A nehézségek ebből a szem
pontból igen számottevőek voltak. Jórészt a megszokotthoz való ragaszkodás
ból és gondolkodásbeli maradiságból adódóan a hivatásos állomány, külö
nösen a régi parancsnoki karból származók körében erős ellenállás és közö
nyösség volt tapasztalható kezdetben a milíciával szemben. „Lépten-nyomon 
előfordul — írta 1922-ben Frunze —, hogy a parancsnoki kar, ha nem is 
tanúsít egyenesen elutasító magatartást, de minden esetre közömbös azzal 
a kísérlettel szemben, hogy a hadsereget részben a milícia elv alapján szer
vezzük újjá."156 Másutt arról ír, hogy a parancsnoki kar jelentős részének 
a fejében a maradi gondolatok „erősen befészkelődtek mindenféle nem 
reguláris egységgel szemben".157 A reguláris elv védelmezői és szószólói lép
ten-nyomon azt hangoztatták, hogy a milícia rendszerben lehetetlen a kikép
zés normális megszervezése, erős, mozgékony egységek kialakítása, a sor
katonák eredményes kiképzése. Ezért a milícia rendszert csak olyan ütemben 

153 Idézi Frunze: Válogatott művei. II. köt. 85. o. 
154 Uo. 90. o. 
155 Uo. 86. o. 
156 Uo. 81. O. 
157 Uo. 99. O. 

— 53 — 



lehetett bevezetni, amilyen mértékben sikerült ezt az ellenállást és közöm
bösséget felszámolni. „További sikereink első és legfontosabb feltétele éppen 
az — írta Frunze —, hogy megszabaduljunk a múlt örökségétől, a maradi
ságtól, a hadseregszervezés formáira vonatkozó hagyományos nézetekről."158 

A milícia rendszerre való áttérés szempontjából az egyik legnagyobb és 
legnehezebben megoldható nehézség a lakosság — különösen a parasztság — 
kulturális elmaradottsága volt. Az elmaradottság fokát szemléltetően mu
tatja az a tény, hogy az 1920-as évek elején a bevonult parasztfiataloknak 
mintegy 20%-a analfabéta.159 E téren gyors változást várni nem lehetett. 
Ennek leküzdése az állandó csapatoknál is igen nagy gondot okozott. A milí
cia rendszerű kiképzésben — az idő rövidsége miatt — az írástudatlanság 
felszámolására nem nyílt lehetőség. Márpedig eredményes kiképzésre enélkül 
gondolni sem lehetett. A párt a katonai előképzés megszervezésével kívánta 
ezt az ellentmondást feloldani. „Csak a katonai, polgári és pártszervek váll
vetett munkájával érthetjük el — írta Frunze —, hogy a milícia kiképzésre 
behívott korosztályok kellő alapfokú és általános műveltségre, fizikai edzett-
ségre és politikai öntudatra tegyenek szert . . ."160 

A milícia rendszerre való részleges áttérés feltételei — mint látható — 
részben adottak voltak, részben ezt követően kellett megteremteni. Éppen 
ezért a feltételek megteremtése arányában csak fokozatosan, lépésről lépésre 
volt célszerű előrehaladni a területi egységek kialakítása útján. A párt ezért 
úgy határozott, hogy „A milícia alakulatokra való részleges áttérést a jelen
legi helyzetben csak azokon a vidékeken kell megvalósítani, ahol a legna
gyobb számban vannak proletárok (Petrograd, Moszkva, Urál)."161 (Kiemelés 
tőlem — Z. E.) A milícia alakulatainak (ezredek, dandárok, hadosztályok) 
területi elhelyezését — a párt útmutatásai alapján — úgy kellett összeegyez
tetni az ipar területi elhelyezkedésével, hogy a környező mezőgazdasági 
vidékekkel együtt alkossák a területi kiegészítés bázisát, így biztosítva a 
munkás-paraszt szövetség érvényesülését, s ezen belül a munkásosztály esz
mei-politikai befolyásoló szerepét. 

A milíciára való áttérésre közvetlenül a IX., majd a X. kongresszusok után 
még nem került sor. 1920-ban a lengyel intervenciósok és a Vrangel elleni 
harc ezt lehetetlenné tette, 1921—22-ben pedig a feltételek megteremtése, 
az áttérés előkészítése volt napirenden. 1922-ben kísérleti jelleggel, tapasz
talatszerzés céljából több hadosztályt milícia alakulatokká szerveztek át.162 

A kedvező tapasztalatok után az 1923 augusztus 8-i rendelet írta elő a had
seregszervezés vegyes formájára való áttérést. Két év múlva a Vörös Had
sereg alakulatainak mintegy 50%-át már a területi egységek alkották. A ve
gyes szervezés az 1930-as évek végéig jellemezte a szovjet hadsereget.163 

Az 1920-as évek elején a szovjet hadseregben létrehozott területi alakula
tok nem a tiszta milícia elv alapján jöttek létre. Ezek az alakulatok ugyanis 
meglehetősen erős és állandó békekerettel rendelkeztek, mely a háborús lét
számnak mintegy 16%-át tette ki.164 A keretállomány fenntartását az az 
igény követelte meg, hogy a milícián alapuló egységek és magasabbegysé-

158 TJO. 81. o. 
15!) U o . 457. o. 
160 U o . 98. o. 
161 Az SZKP kongresszusainak . . . I. rész. 664. o. 
162 Lásd Frunze: Válogatott művei, II. köt. 90. o. 
163 Ekkor az egyre közvetlenebbül fenyegető támadás, valamint a rendszeresített haditech

nika bonyolultabbá válása következtében a területi milicia rendszere elavulta vált, szembeke
rült a Szovjetunió védelmének feladatával. Ezért a párt lemondott a milícia alakulatokról, s az 
egész hadsereg tekintetében áttért az állandó, reguláris elv alapján történő hadseregszerve
zésre. 

164 Uo. 454. o. — összehasonlításként megemlítjük, hogy a reguláris alakulatoknál ez az 
arány mindössze 10—12%-kal volt nagyobb. 
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gek a lehető legrövidebb időn belül harckészek legyenek, s ebből a szem
pontból lehetőleg semmiben se különbözzenek az állandó alakulatoktól. 
A milícia nem lehetett rögtönözve összetákolt, hevenyészve kiképzett, rosszul 
vezetett és felszerelt szervezetlen tömeg. Már a VIII. kongresszuson elfoga
dott határozat előírta, hogy: „A milícia jellegű hadseregnek a legkorszerűbb 
hadtudomány alapján kiképzett, felfegyverzett és megszervezett hadsereg
nek kell lennie."165 (Kiemelés tőlem — Z. E.) Ez viszont csak az állandó ke
retek fenntartása mellett volt biztosítható, mely magában foglalta: minden 
felelős parancsnoki és komisszári beosztást, a beosztott parancsnoki és poli
tikai munkás állomány egy részét, a szükséges igazgatási és gazdasági állo
mányt, valamint a minimálisra csökkentett ellátó szerveket. 

A békekeretek felállításakor a párt megkülönböztetett figyelmet fordított 
a parancsnoki és politikai munkás állomány biztosítására. Már a IX. kong
resszus rámutatott arra, hogy a milíciának katonai és politikai tekintetben 
egyaránt tökéletesen kiképzett vezetőgárdára kell támaszkodnia. A X. kong
resszus ennek megfelelően úgy intézkedett, hogy: ,,A milícia alakulatok 
magvát a harctéri alakulatokból kikerült, harcokban kipróbált kádereknek 
kell alkotniok . . ."166 Arra törekedtek, hogy az egész parancsnoki kar lehe
tőleg kommunista legyen. Azokban az időszakokban, amikor a változó állo
mánnyal való foglalkozás szünetelt, az állandó keretek tagjait rendszeres 
ésmagas szintű továbbképzésben részesítették. 

"Átváltozó állomány — tehát a sorkatonák — kiképzése a IX. kongresszus 
útmutatásainak megfelelően előképzésből, katonai kiképzésből és rövid tar
talmú katonai gyakorlatokra való behívásokból állt. A katonai szolgálat 
ideje a milícia alakulatoknál 5 év volt,167 de ez idő alatt a vöröskatonák 
csupán nyolc hónapig teljesítettek tényleges szolgálatot: az első évben 3 
hónapot mint újoncok, a második évben 2, a további években 1—1 hónapot. 
A többi idő alatt munkahelyükön részt vettek a termelésben, összehason
lításként szükséges megjegyezni, hogy Frunze különböző cikkeiben és be
szédeiben több alkalommal rámutatott arra, hogy a tényleges kiképzési idő 
az állandó alakulatoknál is egy év körül mozog. Ilyenformán a reguláris 
és a milícia egység katonái között különbség tulajdonképpen csak abban 
mutatkozott, hogy az előbbiek az egész szolgálati idő alatt együtt éltek a 
laktanyákban és a táborokban, utóbbiak pedig csak meghatározott időre 
vonultak be katonai kiképzésre. , 

A szovjet hadsereg szervezetében a reguláris és a milícia elv harmonikusan 
kiegészítették és feltételezték egymást. A kettős szervezeti forma biztosí
totta az ország váratlan támadás elleni védelmét, a katonaköteles lakosság ki
képzését, szükség esetén a mozgósítás végrehajtását és a több milliós tö
meghadsereg felállítását. A bolsevik párt tehát a polgárháború befejező 
szakaszában sikeresen alakította ki a hadseregépítés új, az adott körülmé
nyek között egyetlen járható útját. 

1922 végére a Vörös Hadsereg Szovjet-Oroszország hatalmas területe 
minden részén megsemmisítő vereséget mért a szovjethatalom külső és belső 
ellenségeire. A világ csodálatát és az imperializmus mérhetetlen gyűlöletét 
kiváltó katonai győzelemre azért kerülhetett sor, mert az Oroszországi Kom
munista (bolsevik) Párt a marxizmus—leninizmus korábbi katonai útmuta
tásaira támaszkodva alkotó módon kidolgozta a szocialista állam fegyveres 
erői megteremtésére és fejlesztésére vonatkozó komplex tanítást, mert hal
latlan áldozatok árán megteremtette a világ első szocialista hadseregét^ s 

165 Az SZKP kongresszusainak... I. rész. 506. o. 
166 U o . 664. o . 
167 összehasonlításként : a reguláris haderőben a szárazföldi csapatoknál 2 év, a légierőknél 

3 év, a hajóhadnál 4 év volt a szolgálati idő. 
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mert képes volt a helyes katonapolitika talaján állva az ország minden erejét 
az ellenforradalom és az intervenció elleni harcra mozgósítani és összpon
tosítani. A szocialista hadsereg megteremtésének szükségességére, létreho
zásának szervezeti elveire, osztályjellegére és társadalmi rendeltetésére, va
lamint pártirányításának elveire vonatkozó tanítások — amelyek a párt 
katonapolitikájának legfontosabb összetevőit alkották — kiállták a polgár
háború időszakában a gyakorlat rendkívül nehéz próbáját, s a tudományos 
szocializmus tanításainak fontos és szerves részévé váltak. A bolsevik párt 
által kidolgozott katonapolitikai alpelvek napjainkban is érvényesek, s a 
szocialista országokban a hadseregépítés és fejlesztés nélkülözhetetlen el
méleti alapját képezik. 
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Э Р Н Е З А Г О Н И : 

Р А З В И Т И Е ВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ (БОЛЬШЕВИСТСКОЙ) ПАРТИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(1917—1922 гг.) 

Резюме 

Вторая часть очерка занимается классовым принципом и партийным управлением 
организации войск, а также новыми моментами военной политики большевистской 
партии, проявившимися в 1920/1922 годах. 

В третьей главе автор подробно анализирует вопрос о необходимости и процессе 
отказа от ранее имевшегося соображения в отношении «всенародного» характера во
оруженных сил, а также вопрос о необходимости и процессе принятия классового 
принципа. Он показывает пролетарско-классовый характер армии, организованный 
сперва по добровольческому принципу а в дальнейшем на основе регулярности. Автор 
показывает далее значение достижения пролетарской гегемонии внутри союза рабочих 
и трудящихся крестьян с точки зрения военной победы, одержанной в гражданской 
войне. Автор с этой точки зрения анализирует трудный и сложный процесс и резуль
таты создания военачальства, преданного делу революции. Подробно анализирует и 
излагает процесс сформирования принципов и практики роли контроля и руководства, 
осуществляемых марксистской партией. Подчеркивает вопрос о весьма многосторон
ней и успешной (результатной) военной деятельности Центрального Комитета Рос
сийской Коммунистической Партии Большевиков, подчеркивает далее роль комиссаров 
и партийных организаций в осуществлении партийного руководства на практике и 
роль их в воспитании воинов в духе социализма. 

Автор в четвертой главе очерка излагает вопрос о том, что в 1920-м году в воен
ной политике Большевистской партии и в организации Красной Армии начались но
вые этапы развития. На повестке дня появился вопрос о переходе на мирное строи
тельство социализма и вопрос об организации обороны страны на новой основе. Из
лагает вопрос о создании рабочей армии, опыт ее работы, а также постоянный процесс 
позиции партии в связи с ней. Глубоко анализирует проблемы разоружения армии и 
перехода ее на работу в условиях мирного строительства социализма. Он указывает 
на тот факт, что решение этой задачи означало для большевистской партии такую же 
проблему, с какой она сталкивалась при организации армии и осуществлении руковод
ства для достижения военных успехов. Разоружение и ослабление союза рабочих и 
крестьян привели к ослаблению пролетарско-классового характера армии. Автор по
дробно излагает меры, принятые для укрепления армии. Далее очерк анализирует 
вопрос о необходимости частичного перехода к милицейскому принципу, вопрос о раз
работке принципов перехода и создании условий для перехода, а также анализируется 
вопрос о постепенности ввода новых принципов. При анализе очерк опирается в основ
ном на документы и решения IX, X и Х1-го съездов партии. Наконец очерк дает 
краткие сведения о смешанной форме организации армии. Эта форма была создана в 
начале 1920-х годов и сохранила силу своего действия в советской армии до конца 
1930-х годов. 



ERNŐ ZÁGONI: 

DIE ENTWICKLUNG DER MILITÄRPOLITIK DER RUSSISCHEN 
KOMMUNISTISCHEN (BOLSCHEWIK) PARTEI IN DEN JAHREN DES 

BÜRGERKRIEGES (1917—1922) 

Der zweite Teil der Studite befasst sich mit dem Klassenprinzip der Parteilei
tung der Armeeorganisierung, sowie mit den neuen Momenten der Militärpoli
tik der bolschewistischen Partei, die sich in den Jahren 1920—1922 bamerkbar 
machten. 

Im dritten Abschnitte analysiert der Verfasser ausführlich die Notwendigkeit 
und den Verlauf des Verzichtes auf eine frühere Konzeption, bezüglich der 
„gesamtnationalen" Eigenart der bewaffneten Macht und die Annahme des Klas
senprinzips. Er zeigt uns die proletarische Klasseneigenart der freiwilligen-, und 
später regulär organisierten Armeen, ferner die Bedeutung der Durchsetzung 
der Proletar-Hegemonie innerhalb des Bundes der Arbeiter und arbeitenden 
Bauern, vom Standpunkte des militärischen Sieges im Bürgerkriege. Von diesen 
Standpunkte aus analysiert der Autor den mühsamen und komplizierten Vor
gang und die Ergebnisse der Ausbildung eines, zur Sache der Revolution treuen 
Kommandantenkorps. Ausführlich beschreibt er die Ausgestaltung der Grund
sätze und Praxis der leitenden und kontrolierenden Rolle der revolutianären 
marxistischen Partei. Er hebt die besonders vielseitige und erfolgreiche militä
rische Tätigkeit des Zentralkommitees der RK/b/)P, die Rolle der Kommissare 
und Parteiorganisationen in der praktischen Verwirklichung der Partieführung 
und in der sozialistischen Erziehung der Soldaten hervor. 

Im vierten Abschnitte der Studie weist der Verfasser darauf hin, das im Jahre 
1920. eine neue Entwicklungsperiode in der Militärpolitik der bolschewistischen 
Partei und im Aufbau der Roten Armee begonnen hat. Der Übergang zur fried
lichen Aufbauarbeit, ferner die Landesverteidugung auf eine neue Grundlage 
zu bauen, kam auf die Tagesordnung. Er macht uns mit der Gründung der Ar
beitheere, deren Erfahrungen und der im Gange stehenden Gestaltung des damit 
verbindlichen Parteistandpunktes bekannt. Eingehend zergliedert er die Prob
leme der Abrüstung der Armee und des Überganges zu friedlichen Verhält
nissen. Er legt klar, dass die der bolschewistischen Partei keine mindere Auf
gabe bedeutete, als die Armee zu organisieren und den militärischen Sieg zu 
leiten. Die Abrüstung und die Auflockerung des Arbeiter-Bauernbundes hatte 
die Abschwächung der proletarischen Klasseneigenart der Armee zur Folge. 
Ausführlich zerlegt der Verfasser die Massnahmen zur Konsolidation der Armee. 
Ferner analysiert -die Studie, gestützt auf die Dokumente der IX., X. und XI. 
Parteikongresse, die Notwendigkeit des teilweisen Übertritts zum Milizprinzip, 
die Ausgestaltung der Prinzipien des Übertritts, die Schaffung der Bedingungen, 
deren stufenweise Einführung. Abschliessend macht er uns kurz mit der Anfang 
der 1920-er Jahren ausgestalteten gemischten Form der Armeeorganisierung 
bekannt, die bis Ende der dreissiger Jahre in der Sowjet-Armee gültig war. 
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A KORMÁNYZÓI JOGKÖR LÉTREJÖTTÉNEK 
KATONAI VONATKOZÁSAIRÓL 

Vargyai Gyula 

Az 1920: I. te. létrejöttének politikai 'történeti feltárását marxista törté
nettudományunk elvégezte. Eléggé ismertek azok az események, amelyek 
megelőzték a kormányzóválasztást.1 A kérdés katonai vonatkozásait azon
ban távolról sem elemezték megnyugtatóan. Pedig deduktive is logikusnak 
tűnt, hogy. azok a katonai pozíciók, amelyeket a tanácskormány bukása után 
a hadsereg épített ki magának — meghatározhatták, vagy legalábbis dön
tően befolyásolhatták a kormányzói jogkör megalkotásában ható politikai 
és jogi aktusokat. Nyilvánvalónak látszott, hogy amikor a nemzeti hadsereg 
fővezérsége — s kevésbé a Honvédelmi Minisztérium — jelentősen nyúlt 
bele az egyes minisztériumok hatáskörébe, amikor szinte felügyeleti vi
szonyt teremtett a polgári közigazgatással szemben, akkor az államfői ha
talomnak először csak ideiglenesnek hangoztatott rendezésénél is szerepet 
kellett vállalniuk a katonai köröknek. Ez a kérdés személyi síkon is jelent
kezett, hiszen a nemzeti hadsereg fővezérét választották meg — még a ma
gyar aligparlamentarizmus történetében is példa nélkül álló contra legem 
aktussal — kormányzóvá. A magyar uralkodó körök támogatását élvező ka
tonai vezetés már 1919 őszén felvázolta elképzeléseit, amelyek hatalmi hely
zetük legitimizálását fogalmazták meg. Ezek több síkon is jelentkeztek. Egy
részt operatív terveket jelentettek Horthynak államfővé való választása ér
dekében, másrészt leplezetlenül kifejezték azt is, hogy a katonai körök már 
elért pozícióikból semmáféle engedményt nem kívánnak tenni, még akkor 
sem, ha meg is szerzik az államfői hatalmat. Ezt a fővezérség „megszünteté
sének" következményei adták, amikor a katonai körök létrehozták a privi
legizált szerepre beállított vezérkart. A katonai igények konkrétan jelent
keztek az 1920: I. te. megalkotásánál is — ahol ezeket az igényeket a törvény
hozás bizottsága honorálta, amikor módosította a törvénytervezet szövegét. 
Ezeknek az elképzeléseknek közös jellemzőjük volt az, hogy a katonai körök 
a legmesszebbmenőkig igyekeztek kizárni azt a lehetőséget, hogy a már meg
szerzett és elérni kívánt pozíciókat a törvényhozás akárcsak potenciálisan is 
veszélyeztethesse. Ez a törekvés egészen konkrétan is megnyilvánult: a had
sereg vezetése az interpellációs jog érvényesülését igyekezett olyan mérték-

1 Vö. Nemes Dezső: Az ellenforradalom története Magyarországon. 1919—1921. Budapest, 
1962. 193—206. o.; Az ellenforradalom hatalomrajutása és rémuralma Magyarországon. Akadé
miai Kiadó, 1919 1921.; Iratok az ellenforradalom történetéhez. Szeirk.: Nemes Dezső. Buda
pest, Szikra. 1953. 338—347. o. 
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ben kétségbe vonni, hogy annak megvalósulása esetén a különben nem sok 
vizet zavaró intézmény szinte teljesen eltűnt volna a nemzetgyűlés prakti
kumából. 

A katonai körök 1919 őszén már gyakran hangsúlyozták: a fővezért állam
fővé kell tenni.2 A kérdés összes szálait legjobban ismerő személy 34 évvel 
később írt emlékirataiban mindezekről hallgatott. Csupán annyit vetett pa
pírra, hogy „ . . . az emberek tudták, hogy nem pártpolitikusként beszélek 
hozzájuk, nem készülök diktátorságra és egyformán szembefordulok mind a 
baloldali, mind a jobboldali szélsőségesekkel, szívesen hallgatták szavamat és 
elárasztottak meghívásokkal". A kormányzó — miközben igen pozitívan nyi
latkozott nagyatádi Szabó Istvánról, akit pedig Prónayékkal akart „gaj-
deszba küldeni" — emlékiratában még azt is állította, hogy remélte : Apponyi 
Albertet fogják kormányzóvá választani. „Ehelyett az történt, amire nem 
számítottam . . . " — írta Horthy.3 A lisszaboni memoárhoz Rassay Károly, a 
liberális politikus — aki az események idején az igazságügyminisztérium 
politikai államtitkára volt — ezeket fűzte hozzá : „ . . . amin t . . . a nemzet
gyűlési választások közeledtek és Horthy bevonult Budapestre, megindult 
egy központilag irányított mozgalom, amely követelni kezdte Horthy kor
mányzóvá választását. Plakátok jelentek meg a fővárosban, amelyeken egy 
erős férfikéz tartja a kormánykereket. Propagandatisztek járták a vidéket és 
küldették a táviratokat . . . folyt a Gellért Szállóból — a fővezér hadiszállá
sáról irányított és Horthy megválasztását követelő propaganda . . . És Horthy 
hallgatott. Néhány sor írás a miniszterelnökhöz vagy néhány szavas nyilat
kozat a nyilvánosságnak elhatározásáról, hogy nem kívánja megválasztását, 
elég lett volna, hogy véget vessen a propagandának."4 

1920 elején a miskolci kerületi kormánybiztos a belügyminiszternek jelen
tette: , , . . . a katonaság folyton propagandát csinál, községről községre járva 
a határozathozatal érdekében mindent elkövet.. ."5 S hiába intézkedett a 
belügyminiszter, hogy az államfői méltóság betöltésének kérdésében történő 
állásfoglalásokat vegyék le a törvényhatósági közgyűlések és képviselőtes
tületi ülések napirendjéről — nem tudta megakadályozni, hogy a katonai 
kampánytevékenység eredményei ne árasszák el a miniszterelnökséget és az 
összeülő nemzetgyűlést.6 A törvényhatósági állásfoglalások politikailag távol
ról sem álltak közös platformon, de abban mind megegyeztek, hogy panegy-
ricust zengtek Horthyról és sürgették megválasztását.7 

Voltak azonban közvetlenebb jellegű akciók is. Decemberben a fővezér 
még — nyilván taktikai meggondolások alapján — kissé homályosan ugyan, 
de kész volt elismerni az összeülő törvényhozás döntését az államforma kér
déséről, január végén azonban a katonai körök önmagukhoz méltó módon 
szólaltak meg: hadparancsban. Horthy itt korrigálta Huszár miniszterelnök 
nézetét. Míg Huszár a nemzetgyűlés kezébe akarta letenni a hatalmat, addig 
Horthy ezt úgy kívánta megoldani, hogy ez a hatalom — amely az új kor
mány kinevezését is jelentette — a nemzetgyűlés által választott kormányzó 

2 Had tö r t éne lmi Intézet Levél tára (a t ovább iakban HIL.) Vezé rka r i főnökség, (a t ováb
b i a k b a n VKF.) 1919. 6.; Országos Levél tár , (a t o v á b b i a k b a n OL.) Kozma- i ra tok 11. Ka tona i 
vona tkozású ada tgyű j t emény . 

3 Horthy Miklós: Emlék i r a t a im . Buenos Aires . Alberdi . 1953. 123—125. o. Vö. Párt t tör ténet i 
In tézet A r c h í v u m a . ; Prónay Pál: E l lenfor rada lmi naplójegyzete im. 1918—1921. II . 241—242. o. 
(a t o v á b b i a k b a n P l . Arch ívuma . Prónay . ) 

4 OL. R. 226/1289. 
5 OL. K. 148. Be lügymin i sz té r iumi Levél tár . 684. 1920. 
6 Uo. 
7 OL. Országgyűlés i Levé l tá r K. 2. Képvise lőház és nemze tgyű lés . Képvise lőház e lnöki 

és á l ta lános i r a ta i . 689., 44., 47—48., 49., 51—56., 58—59., 60., 63—64., 66., 66., 69—70., 71., 80—85., 
95—97., Kozma- i ra tok . Ka tona i vona tkozású ada tgyű j t emény . 11. 
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kezébe kerüljön. A hadparancsot a fővezérség már január 29-én megküldte 
a hadügyminisztériumnak. Az expediálás nyilván nem volt pusztán ügyinté
zési aktus.8 A hadparancs után a katonai szervek fokozták tevékenységüket 
a fővezér kormányzóvá választása érdekében. A budapesti városparancs
nokság védelmi osztálya a VKF-hez küldött jelentésében február közepén az 
államfő kérdését befejezettnek tekintette.9 

Jellemző volt a katonai körök teljes bizonyosságára, hogy már a kor
mányzó megválasztása előtt elkészítették az esküminta-tervezeteket. Egy 
1920. február 21-én készített tervezet azt tartalmazta: „ . . . esküszünk, hogy 
az ország kormányzójának .. . engedelmeskedünk".10 

Február 22-én a budapesti városparancsnokság védelmi osztálya azt jelen
tette, hogy „ . . . Horthy valószínűleg szombaton kormányzó lesz, mely után 
nyomban lemond a kormány."11 Ugyanez a bizonyosság érződött Kozma Mik
lós tevékenységében is. Kozma februárban azt tanulmányozta, hogy milyen 
problémákról beszéljen a kormányzó bemutatkozását kísérő beszédében. 
Kozma tárgyalt az SZDP vezetőivel is, s azt tanácsolta nekik, hogy jelen
jenek meg a fővezér előtt és jelentsék ki, hogy a nemzeti hadsereget távol
állónak tartják Somogyi Béla meggyilkolásától. Kozma azt is javasolta a 
Szociáldemokrata Párt vezetőinek, hogy még a kormányzóválasztás előtt 
keressék fel Horthyt és biztosítsák: , , . . .a jövendő kormányzót az ország 
konszolidálása érdekében kifejtett munkájában teljes erőből támogatják".12 

A katonai szervek, s leginkább a fővezérség apparátusa tehát alaposan ki
használta a tényleges hatalmi viszonyokat: produkálták a „közvélemény 
hangját", hadparancsban nyilvánítottak álláspontot, amely szinte quasi-ál-
lamfői aktust eredményezett. Ezek az eseménysorok logikusan 'vezettek még 
tovább — az aktív katonai assistentia jelenlétében végbement kormányzó
választás komédiájáig, azonban a katonai körök más területeken is élénk te
vékenységgel kísérték a fejleményeket. Egyrészt megvalósították a fővezér
ség átmentését az új szerepre beállított vezérkarral, másrészt konkrétan is 
megfogalmazták igényeiket a készülő törvénytervezet vonatkozásában. 

A katonai körök számára az a feladat adódott, hogy a kormányzónak a 
hadúri jogokon kívül olyan lehetőségeket bocsásson rendelkezésére, amelyek 
a fővezérség lehető legzavartalanabb átmentését eredményezzék. Erre a célra 
a vezérkari főnök funkciójának további bővítése látszott a legalkalmasabb
nak. 

A kérdés alakítását illetően nem volt teljesen egységes az álláspont. A had
ügyminisztérium 1920. február 18-án készített tervezete úgy foglalt állást, 
hogy a vezérkart a hadügyi tárcának kell alárendelni. A tervezet javaslatot 
tett továbbá a Honvédelmi Bizottság felállítására, amelynek feladata a hon
védelemmel összefüggő legfontosabb kérdések megvitatása lett volna. A ter
vezet a Honvédelmi Bizottság tagjai sorába az államfőt, a miniszterelnököt, 
a hadügyminisztert s annak államtitkárát, a vezérkar főnökét, a belügy-, 
külügy- és, kereskedelmi minisztert ajánlotta, valamint hat kinevezett sze
mélyt, három civilt és három katonát. A Honvédelmi Bizottság mellett, mint 
konzultatív szerv működött volna a hadügyminiszter elnöklete alatt ülésező 
haditanács.13 A hadügyminisztérium azonban a konkrét igények felmerülé
sekor teljesen déferait, s mindenben egyetértett a fővezérség március 11-i 

8 HIL. HM. 1919. Ein. A.2. 204., 1920. Ein. A. 1. 284. Vö. Pes t i Napló, 1920. j a n u á r 31. 
9 HIL,.. VKF. 1920. 10. 
10 HIL. HM. 1920. Ein. A. 1. 330., 578-^09. 
11 HIL. VKF. 1920. 10. 

12 OL. Kozma- i ra tok . 1. Ada tgyű j t emény . 1920—1924. 
13 HIL. VKF. 1920. 10. 
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állásfoglalásaival, amely megfogalmazta a vezérkar főnökének új funkcióit.H 

1920. március 29-én lett publikus a fővezérség megszüntetéséről intézkedő 
rendelkezés. Ez kijelentette, hogy: „ . . . a nemzeti hadsereg központi veze
tése és közigazgatása . . . ezen időponttól kezdve ismét a honvédelmi minisz
ter kezében összpontosul, aki ez idő szerint a kormányzó után a legfelsőbb 
katonai elöljáró . . . " Ezt a megállapítást azonban illuzórikussá tette a szöveg 
folytatása. A rendelet leszögezte, hogy a fővezérség egyes csoportjaiból a 
vezérkar főnökének vezetése alatt álló vezérkari irodák alakulnak, amely 
nyilván az átkeresztelésnek már korábban és későbben egyaránt oly sokszor 
alkalmazott eszközét jelentette. S a folytatás még világosabban vallott: „ . . . a 
vezérkar főnöke egyelőre közvetlenül a kormányzónak van alárendelve, ön
állóan csak a vezérkar neki alárendelt központi irodáival és a vezérkari 
tisztek személyi, valamint tanulmányi ügyeit illetőleg rendelkezik. A béke
szerződés katonai részének befejezett végrehajtásáig azonban feljogosítta-
tik a vezérkar főnöke a csapatok hadműveleti és központilag irányítandó 
karhatalmi alkalmazására vonatkozó intézkedéseknek a kormányzó meg
bízásából és a honvédelmi miniszterrel egyetértőleg való kiadására".15 

A vezérkar főnöke ezután saját maga konkretizálta hatáskörét. A vezér
kar működését meghatározó szervi batározmányokat a vezérkar főnöke ké
szítette el, s 1920. május 22-én terjesztette fel jóváhagyás végett a kormány
zóhoz.10 A kormányzói elhatározás pedig egy héttel később a kért államfői 
jóváhagyást két kisebb kiigazítással megadta.17 A kormányzó által elfoga
dott szöveg leszögezte, hogy a vezérkar főnöke „ . . . személyére nézve egy
előre a kormányzó közvetlen parancsai alatt áll. . ." és , , . . . közvetlenül fel 
van jogosítva, hogy hatáskörébe tartozó ügyekben a kormányzónak szóbe
lileg vagy írásban javaslatokat terjeszthessen elő. Ezen előterjesztéseit, vala
mint a kormányzónak ezen ügyekben tett döntéseit a honvédelmi minisz
terrel is közölni tartozik". A hatáskör 'megállapításánál érződött egy kiter
jesztő értelmezés lehetőségére való törekvés, amelyet azonban igen súlyos 
konkrétumok is alátámasztottak: , , . . . ő . . . az összes katonapolitikai és véd-
törvényi kérdésekre, a hadrendre, a mozgósításra, az államerődítésre és ezzel 
kapcsolatos közigazgatási intézkedésekre . . . továbbá azon teendőkre is be
folyást gyakorol, melyek a magyar nemzeti hadsereg minden részének és 
a nonvédeleim keretébe illeszkedő összes intézményeknek hadi teljesítőké
pességének fokozására és a belső biztonságnak a honvédelem szempontjából 
békében és háborúban való állandó fenntartására általában vonatkoznak . . . 
A vezérkar főnöke a fentiekben körülírt befolyását a honvédelmi miniszter
hez intézett javaslatai által érvényesíti, aki viszont a vezérkar főnökének 
hatáskörét érintő rendelkezéseknek kidolgozása előtt a vezérkari főnök né
zetét beszerzi. A békeszerződés katonai részének befejezett végrehajtásáig 
a csapatok hadműveleti és központilag irányítandó karhatalmi alkalmazá
sára vonatkozólag a vezérkar főnöke a kormányzó megbízásából és a hon
védelmi miniszterrel egyetértőleg intézkedik. A honvédelmi miniszter hozzá
járulása elvileg előzetesen megszerzendő, sürgős esetekben azonban a vezér
kar főnöke a szükséges intézkedéseket azonnal kiadja és ezeket utólag hozza 
a honvédelmi miniszter tudomására". A vezérkari főnöknek a külügyminisz
tériumhoz való viszonya tekintetében a szövegben az eredeti konceptushoz 

14 HIL. VKF. 1920. 11.; HM. 1920. Ein. A. 1. 637.; Berzeviczy vezé rka r i főnöknek a h a d ü g y 
min isz te rnek intézet t á l lásfoglalása: VKF. 1920. 27. 

15 HIL. VKF. 1920. 27. 11. Rendelet i Közlöny a m a g y a r hadse reg számára . 1920. m á r c i u s 29. 
63. o. — A hadügymin i s z t é r i um elnevezést 1920. m á r c i u s 19-én vá l toz ta t t ák meg. (Budapes t i 
Közlöny, 1920. márc ius 19.) 

16 HIL. VKF. 1920. 12. 
17 HIL. VKF. 1920. 13. 
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képest javítás történt. A javítás e területről szinte teljesen kiiktatta a hon
védelmi tárcát. E téren különben a kormányzó is javítást eszközölt: a kül
földre menő katonai megbízottak kinevezését a cmaga számára tartotta fenn. 
A rendelkezés szerint — s ez egyáltalán nem volt meglepő — a vezérkar 
főnökét és helyettesét a kormányzó nevezte ki, de ugyancsak ő nevezte ki 
a Honvédelmi Minisztérium csoportfőnökeit és osztályvezetőit is, amennyi
ben ezek vezérkari tisztek voltak.10 

A hatáskör — konkretizálás során szerzett pozíciók még tovább is bő
vültök: a vezérkar főnöke szabályozta a vezérkar központi irodáinak ügy
körét.19 A nyilvántartó iroda feladatmeghatározása pl. ez volt: irányítja és 
vezeti a külállamokra vonatkozó katonai és katonapolitikai hírszerzést, fi
gyelemmel kíséri saját külpolitikai irányzatainkat, a saját külpolitikára való 
befolyás gyakorlására vonatkozólag a vezérkar főnökének javaslatokat tesz. 

Az persze természetes, hogy a vezérkar funkcióinak meghatározásában 
nemcsak igények fogalmazódtak meg, hanem a keretek megállapításánál a 
fővezérség ténylegesen is gyakorolt hatalmi pozíciói is meghatározó erővel 
jelentkeztek, amelyeket a fővezérség ,,operatív" tevékenysége igenlően tá
masztott alá. Amennyiben az igények túlmutattak a ténylegesen is gyakorolt 
funkción, úgy azok valóraváltásához a katonai körök az eszközök egész arze
náljával rendelkeztek. 

A vezérkari főnökség átszervezése, új funkciókkal történő gazdagítása te
hát mindenképpen azt a célt szolgálta, hogy az államfői méltóságot elfoglaló 
fővezér hadúri jogainak gyakorlásában ne kényszerüljön a politikai felelős
séget úgy-ahogy viselő, a törvényhozástól lazán ugyan, de mégis függő hon
védelmi miniszterre támaszkodni aktusai során. 

Ez persze nem volt új 1920-ban, ezt a lapot imár Szegeden is megjátszották 
a katonai körök, amikor elérték, hogy — törvényhozás nem létében — a 
hadsereg vezetését a kabinetszerű keretekből emelték ki. Megállapításunkat 
különben erre is vonatkoztathatjuk: a vezérkarnak új szerepre való beállí
tása a kormánykeretektől történő nagymérvű eltávolodást is elősegítette.'20 

A vezérkar további működésének vizsgálata azt mutatja, hogy a vezérkar 
a megszüntetett fővezérség feladatkörét a legteljesebb folytonossággal látta 
el. így 1920. augusztus 24-én a vezérkar főnöke végső intenciójában megis
mételte a fővezérség egy parancsát, amely Budapest katonai megszállásának 
tervét tartalmazta.21 A fővezérség munkáját folytató vezérkari tevékenység 
jelentkezett abban is, hogy a fővezérségnek a hét körletparancsnokság napi 
jelentéseit összegező helyzetfelméréseinek kiadását minden megszakítás nél
kül a vezérkar folytatta. De a fővezérség egyes csoportjait is egyszerűen át
vette a vezérkar, így pl. a hadműveleti és nyilvántartó csoportot is.22 

A vezérkar konkrét aktusokban jelentkező tevékenységének figyelem
mel kísérése pedig azt bizonyította, hogy a vezérkar funkcióit ténylegesen 
is gyakorolta, sok esetben túl is lépte vagy licitálta. A vezérkar szerepének, 
bizonyos mérvű csökkenése a relatív konszolidáció előrehaladásával bekö
vetkezett ugyan, de ez nem jelentette egyben a katonai köröknek akár cse
kély mérvű háttérbe kerülését, mert a vezérkar funkcióinak nagyrészét a 
honvédelmi tárca vette át. A folyamatot persze a kormányzó is fékezte. Ez 

18 Hűl,. VKF. 1920. 12.; HM. 1920. Ein. A. 2. 432—443. 
19 HIL. VKF. 1920. 13. 
20 Vö. Bokor Pál: Szegedoinszágtól Magyarországig . Visszaemlékezés a szegedi e l lenforra

dalmi n a p o k r a . Budapes t , S t ád ium. 1939. 106—107., 116., 117. o.; Kozma Miklós: Az összeom
lás . 1918—1919. 322.,325—327., 372—373.; i r a t o k az e l lenforradalom tör téne téhez . I. m. 135. o. ; 
Kelemen Béla: Ada tok a szegedi e l lenforradalom és a szegedi k o r m á n y tör ténetéhez . Szeged, 
Mars Ny. 1923. 433—439., 446—448., 458—465., 473—480. o. 

21 HIL. VKF. 1920. 16.; Előzményekre: HIL. VKF. 1920. 12. 
22 HIL. VKF. 1920. 10., 11., 14. 
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intézménytörténetileg leginkább a kormányzó katonai irodájának működé
sében jelentkezett. 

A vezérkart végül egy „megszüntetéssel" igyekeztek elrejteni az avatat
lannak ítélt szernek elől. Erre a békeszerződés kényszerítette a katonai ve
zetést. A feladat lényege persze az volt, hogy a vezérkart valamilyen fedő
szerv alá helyezték, s lehetőleg minél kisebb mértékben kelljen változtatni 
szervezetén. így azután a vezérkart a Honvédelmi Minisztérium VI. csoport
jának tüntették fel.23 

Az 1920. I. te. készülő .tervezete is állandóan tárgya volt a katonai presszió-
nak. Horthy ezt is hallgatással mellőzte emlékirataiban, azonban Rassay Ká
roly kiegészítése igen sokat mondott. „Az 1920: I. te. javaslatát a pártok meg
bízottjai több értekezleten tárgyalták. A munkálatokról állandóan infor
málni kellett a fővezérséget. Ezt a feladatot a kormány Beniczky belügymi
niszterre bízta, aki Horthynak a belügyminisztériumban személyesen mu
tatta be a tervezeteket. Horthy ezeknél a tájékoztatásoknál .már, mint leendő 
kormányzó fejezte ki nemcsak véleményét, hanem kívánságait is. Mint a 
javaslat előkészítésével foglalkozó igazságügyminisztérium politikai állam
titkára állandó érintkezésben állottam Beniczkyvel. Egy alkalommal, mint 
mulatságos epizódot mesélte el, hogy a (törvényjavaslat ismertetése közben 
Horthy fővezér hevesen tiltakozott az ellen, hogy a kormányzói jogkörből 
kivették a főkegyúri jog gyakorlatát. Hogyan — kiáltott fel —, én nem ad
hatok kegyelmet? Csak akkor nyugodott meg, amikor Beniczßy megmagya
rázta neki a főkegyúri jog tartalmát" — írta Rassay.24 

A fővezérség 1920. február 20-a előtt készítette el kívánságlistáját a tör
vénytervezet kodifikátorai részére. Ez kissé későnek tűnt. s talán ez a ma
gyarázata annak, hogy a kívánságlistát azután a nemzetgyűlés közjogi bi
zottsága elégítette ki. A tervezet hangoztatta, hogy „az ideiglenes államfői 
(kormányzói) méltóságról alkotandó törvénnyel kapcsolatban az alábbi kér
dések megfontolása látszik a hadvezetőség szempontjából szükségesnek . . . 
Mindazok a célszerűségi szempontok, amelyek szükségessé tették, hogy a 
hadsereg a mindenkori politikai helyzettől függetlenül a legi óbban legyen 
megszervezhető és vezethető, ma is szükségessé teszi, hogy az államfő e te
kintetben a parlamenttől függetlenül intézkedhessek. Tehát ezekkel a had
úri felségjogokkal a kormányzót is fel kellene ruházni . . . a kormányzói 
méltóságról oszoló törvényben kifejezetten intézkedni kellene arról, hogy a 
nemzeti seregre vonatkozó belszervezeti jog a kormányzót illeti. A vezérlet 
és a vezénylet a tételes alkotmány szerint is megilletné ugyan a kormányzót, 
de azért ajánlatos volna ezt is expresszis verbis felvenni a törvénybe, de a 
szervezeti jogot, amint előbb említetett, okvetlenül kifejezetten át kellene 
ruházni a kormányzóra".25 A hadügyminisztérium is készített egy terveze
tet, amely intenciójában teljesen megfelelt a fővezérség elképzeléseinek. 
A tervezet az új vezérkar szükségességét is hangoztatta: „Az államfő hadúri 
mivolta folytán felvetődik az a kérdés is, hogy vajon ennek a kizárólagos 
hadúri jognak (vezérlet, vezénylet és belszervezet) gyakorlása nem köve
tel-e meg a felelős hadügyminiszteren kívül még egy olyan katonai szervet 
is, amellyel a kormányzó szabadabban rendelkezhetnék, mint a honvédelmi 
miniszterrel. Nevezetesen abból az okból merülhet fel ez a kérdés, hogy mi-

23. Vö. 1921:XXXin. tC. 105. Cikk. HTL. VKF. 1921. 39. 361—364. 1921. 42., 139—150., 198., 1921. 
37. 921. 932.. 1921. 38. 113—114. 

24 OL R. 226/1289. — A szinte anekdó ta számba m e n ő je lenete t a főkegyúr i jogról Drózdy 
Győző úgy ad ja elő, hogy Hor thy abszolút t á jékoza t lansága a közjog lega lapve tőbb k é r d é 
seiben még fan tasz t ikusabb módon ny i lvánu l t meg. (Vö. Drózdy Győző: Memoárok . Tör t é 
n e t t u d o m á n y i Intézet Arch ívuma . XVIII. 6—13. o.) 

25 HIL. VKF. 1920. 10. 
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vei a hadúri jogok a parlamenttől függetlenül gyakoroltatnak, nem kell-e egy 
kapcsolat, egy összeköttetés a hadúri jogokat önállóan gyakorló államfő és 
a hadügyi igazgatást felelősen intéző hadügyminiszter között. Feltétlenül 
kell egy katonai szervnek léteznie, akire a kormányzó e jogok gyakorlása
kor támaszkodik. E szerepre a leghivatottab a vezérkar főnökéé".26 A had
ügyminiszter az előterjesztést a minisztertanács elé vitte február végén. 
A minisztertanácsi előterjesztés követte a tervezet szövegét, s végül így 
foglalta össze a lényeget: „ . . . javaslom ennél fogva, hogy az államfői ha
táskörről szóló törvényjavaslat megfelelő helyére pótlóan a következő szö
veg vétessék föl, úgy mint : A kormányzó a nemzeti hadsereg hadura, ennél 
fogva mindaz, ami a magyar nemzeti hadseregnek egységes vezérletére, ve
zényletére és belszervezetére vonatkozik, a kormányzó által intézendőnek 
ismertetik el". Az előterjesztés azt is javasolta, hogy a törvényjavaslat in
doklásába vegyék fel ezt a szöveget: , , . . . önként érthető, hogyha a kormányzó 
mozgósítás esetén a hadrakelt seregnél a minisztérium hozzájárulásával és 
felelőssége mellett esetleg a fővezérletet átveszi, ebből a fővezéri minőségéből 
kifolyólag tett és tisztán katonai természetű rendelkezéseire és intézkedé
seire a miniszteri ellenjegyzés kelléke nem terjed ki".27 

Soós Károly hadügyi államtitkár is készített egy tervezetet, amely min
denben megfelelt a másutt is megfogalmazott igényeknek, azonban kitűnt 
abban, hogy a célkitűzések politikai indoklását is tisztán körvonalazta. Soós 
Károly hangsúlyozta, hogy a hadsereg vezetésének be kell illeszkednie ugyan 
az alkotmányos keretekbe, de ,,. . . ezzel szemben ki kell kerülni, hogy a 
fővezér személye, ki teljes mértékben a kezében tartja a nemzeti hadsere
get és így ma egy számottevő fontos tényező a rendet és a nyugalmat még 
mindig fenyegető belső és külső veszedelmekkel szemben, a hadseregre való 
közvetlen befolyásától ne fosztassék meg — egy merev válaszfal fölállítása 
által. Ezen egymással látszólag ellentétben levő követelések óvatos és ügyes 
megoldást követelnek, mely a következő elv szerint volna megoldható : a kor
mányzó mint olyan, a hadsereggel szemben minden tekintetben abba a vi
szonyba lép, mint az eddigi alkotmány szerint az uralkodó volt, azaz béké
ben az uralkodó összes katonai felségjogait gyakorolja, tehát a legfelsőbb 
Hadúr. A jelenlegi kivételes állapotra való tekintettel ezekből a jogokból 
engedni nem szabad. . ." Majd a vezérkar szerepéről szólt, s hangsúlyozta: 
„ . . . a kormányzónak . . . szüksége van egy neki közvetlenül alárendelt, jól 
megszervezett, politikai eltolódásoktól független katonai szervre, melyre tá
maszkodva a nemzetgyűlés megbízásából minden percben átveheti a fő-
vezérségi teendőket".28 

Ilyen igények merültek fel tehát a katonai körök részéről a készülő tör
vénytervezettel szemben, pontosabban szólva az elkészült törvénytervezettel 
szemben. így azután a nemzetgyűlés közjogi bizottsága is feladathoz jutott. 
A közjogi bizottság pedig eleget tett — ha nem is maradéktalanul — a 
katonai igényeknek. A törvényjavaslat ama megfogalmazásához, hogy ,,a 
végrehajtó hatalmat a kormányzó kizárólag a nemzetgyűlésnek felelős mi
nisztérium által gyakorolja, s minden rendelkezése és intézkedése, ideértve a 
fegyveres erőkre vonatkozó rendelkezéseit is, csak úgy érvényes, ha az ille
tékes felelős miniszter ellenjegyzésével van ellátva . . . " a közjogi bizottság 
hozzáfűzte: „ . . . e z azonban nem érinti a kormányzónak a hadügy körébe 
tartozó azon alkotmányos jogait, amelyek a nemzeti hadsereg vezérletére, 
vezényletére és belszervezetére vonatkozólag őt megilletik". De ugyancsak 

26 HIL. HM. 1920. Ein. A. 1. 401—403. 
27 HIL. HM. 1920. Ein. A. 1. 405—411. 
28 HIL. VKF. 1920. 10. 
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a katonai igények teljesítését jelentette az is, amikor a közjogi bizottság úgy 
nyilatkozott, hogy „ . . . különös figyelemmel azokra a fontos nemzeti érde
kekre, amelyek a nemzeti véderő szilárd szervezetéhez és annak akadályta
lan működéséhez az ország mai súlyos helyzetében fűződnek, szükségesnek 
találta a bizottság minden kétség elhárítása végett határozottan és kifejezet
ten kifejezésre juttatni azt, hogy azokat az alkotmányos fejedelmi jogokat, 
amelyek a hadügy körében, alkotmányunk szerint a királyt megilletik, a 
kormányzót is meg fogják illetni".29 A közjogi bizottság tevékenységében a 
katonai igények honorálásán túl még egy sajátosság jelentkezett: a bizott
ság a törvénytervezetben már .megfogalmazott politikai kompromisszumot — 
a legitimisták és királyválasztók kompromisszumát — még inkább igyekezett 
kifejezni. 

Ezzel azonban a katonai körök tevékenysége nem ért véget. Lezajlott még 
a kormányzóválasztás, amelynek során a hadsereg vezetése ismét részt vál
lalt az események alakításából, s hátra volt még a megválasztott, de esküt 
nem tett kormányzó zsarolási manővere a törvényhozással szemben. Az el
lenforradalmi korszak történetírása is kénytelen volt megvallani a kor
mányzóválasztás alkalmával megnyilvánult katonai beavatkozást. Még a 
legitimista álláspontja miatt eltávolított külügyminiszter, Gratz Gusztáv is 
megállapította munkájában, hogy „ . . . nem lett volna szükség a választás, 
az eredmények biztosítása érdekében azokra a rendkívüli intézkedésekre, 
amelyek ez alikalomból katonai részről történtek".30 Prónay naplójában szá
molt be azokról a katonai intézkedésekről, amelyek a kormányzóválasztás
sal voltak kapcsolatosak: míg az Ostenburg különítmény a Parlamentet, 
Prónay zászlóalja az utat biztosította a Gellért Szállótól a törvényhozás 
épületéig.31 Szilágyi Lajos a kombattáns legitimista képviselő pedig ezeket 
mondotta a második királypuccs után, amikor a legitimisták 'maradék illú-
zói iš elvesztek a kormányzóval szemben: „. . .határozottan állítom és bi
zonyítani is tudom, hogy egy puccs volt tervezve a nemzetgyűlés ellen arra 
az esetre, ha a nemzetgyűlés nem választja meg kormányzónak Horthy Mik
lós főméltóságú urat.32 A katonai jelenlét pedig feloldozást nyert a kor
mányzóválasztást követő mentelmi ügyben is.33 

Ez a tevékenység a katonai körök részéről túlbiztosítás volt, mert a 
jobboldali maioritással rendelkező nemzetgyűlés mindenképpen megválasz
totta volna kormányzónak a fővezért. A presszió persze hatott, s oly mérté
kűvé vált, hogy maga a miniszterelnök, Huszár Károly is erre hivatkozott a 
KNEP értekezletén: „ . . .megér tem a felháborodásotokat, de vegyétek tu
domásul, hogy ha holnap nem Horthyt választjátok kormányzóvá, szét fog
ják verni a nemzetgyűlést".34 

Ez azonban még nem volt minden. A kormányzó maga is leszállt az aré
nába. A kormányzóválasztás eredményének megállapítása után a nemzet
gyűlés küldöttséget menesztett a fővezérségre, hogy az felkeresse Horthyt: 
tegye le az esküt a törvényhozásban. S ekkor kezdődött a példátlan színjá-

29 Az 1920. évi f eb ruá r hó 16-ra összehívott nemze tgyű lés i r ománya i . I. Budapes t , 1920. 28— 
36. o. — A tö rvényjavas la to t l ásd : uo. 3—25. o.; Vö. OL. Országgyűlés i Levél tár . K. 2. K é p 
viselőház és nemze tgyű lés . — Képviselőház e lnöki és á l ta lános i ra ta i . 530., Vö: 1920: I. te . 13. §. 

30 Gratz Gusztáv: A fo r r ada lmak kora . Budapes t , 1935. 280—282. o. 
31 F I . Arch ivum. Prónay. I I . 275, 285—287. o. 
32 Nemzetgyűlés i Napló, 1921. december 15. ; Vö : Nemzetgyűlés i A lmanach . 1920—1922. 

Szerk. Vidor Gyula 140—141. o. 
33 v ö : Nemzetgyűlés i Napló, 1920. márc ius 2., ápr i l is 15., 20.; OL. Országgyűlés i Levá l tá r . 

Képvise lőház és nemze tgyű lés . Képvise lőház e lnöki és á l ta lános i ra ta i . 463. K 26. Miniszterel
nökség i Levél tár . Központ i lag ik ta to t t és i r a t t á rozo t t i r a tok . 1226. K. 148. ; Be lügymin i sz t é r iumi 
Levél tár . 697. 1921. 1.; HIL. VKF. 1920. 9., 10., 23. HM. 1920. Ein. C. 13., 15., 17., 18., 19., 1921. 
Ein. C. 5. 

34 OL. R. 226/1289. 
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ték. Horthy emlékiratában egész történetet költött magatartásáról. Azt állí
totta, hogy legitimitása, a királynak tett esküje és a kormányzói eskü közötti 
ellentmondás feloldhatatlansága késztette az alkudozásra. „Ezt a kérdést . . . 
nem vethettem fel nyí l tan . . . Ezért csak azt kifogásoltam, hogy a leendő 
államfő számára megállapított jogkör — ahogyan a sajtó közléseiből isme
rem — teljességgel elégtelen. A kormányzó el sem napolhatná a nemzetgyű
lést, még kevésbé oszlathatná fel" — írta Horthy.35 A nemzetgyűlés által 
választott küldöttségnek tagja volt Ugrón Gábor is, aki később így számolt be 
az eseményekről: Horthy kijelentette, „ . . . hogy a megszabott feltételek mel
lett nem hajlandó a kormányzói méltóságot vállalni. Követelte a házfeloszla
tást, a törvény szentesítés jogát és mindenek felett teljhatalmat a hadsereg 
vezényletében, teljesen a királyi jogok mintájára, mert meggyőződése szerint 
csak ezek birtokában garantálhatja az ország nyugodt kormányzását, belső 
és külső biztonságát."30 Az alkudozásról beszámolt Rassay és Drózdy is.37 

A végeredményt pártmegállapodásban rögzítették. Ez megfogalmazta a pár
tok vezetőinek, s így a nemzetgyűlésnek is a meghátrálását. A pártok veze
tői által aláírt megállapodás kimondta, hogy 1920: I. te. 13. paragrafusában 
foglalt házfeloszlatási jogot revízió alá veszik oly értelemben, hogy a kor
mányzónak a korlátlan házfeloszlatási jog biztosítassék, éppúgy revízió alá 
veszik a 14. paragrafus 2. bekezdését".38 A pártmegállapodás azonban •— 
véleményünk szerint — nem tükrözte teljesen a tárgyalás kimenetelét. 
Ugyanis az 1920: I. te. novellája, az 1920: XVII. te. — amelyet Tomcsányi 
Vilmos Pál igazságügyminiszter csak 1920. július 28-án vitt javaslatként a 
törvényhozás elé — nem mindenben felelt meg a pártmegállapodásnak. A ja
vaslat nem tartalmazott állásfoglalást az 1920: I. te. 14. paragrafusának mó
dosításáról. Viszont jelentősen bővítette a kormányzói jogkört olyan tekin
tetben, amelyről a pártok vezetői által aláírt megállapodás nem intézke
dett. Az 1920: I. te. 13. paragrafusának ötödik bekezdése kimondta, hogy 
„ . . . hadüzenethez, vagy a hadseregnek az ország határain kívüli alkalma
zásához és békekötéshez a nemzetgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges". 
Ezt a novella javaslata azzal egészítette ki, hogy „ . . . közvetlen fenyegető 
veszély esetében azonban a kormányzó a magyar összminisztérium felelős
sége és a nemzetgyűlésnek késedelem nélkül kikérendő utólagos hozzájáru
lása mellett a hadseregnek az ország határán kívüli alkalmazhatását elren
delheti". A törvényjavaslat a megállapodás értelmében adta meg a kormány
zónak a házfeloszlatási jogot, viszont a kegyelmezési jog vonatkozásában is
mét oly területen bővítette a kormányzói jogkört, amelyről a megállapodás 
nem intézkedett. A törvényjavaslat indoklása a házfeloszlatási jogkör kibő
vítését a nemzeti szuverenitás érvényesülésével indokolta, a hadsereggel 
kapcsolatos revíziót pedig praktikus érvekkel hozta kapcsolatba.39 A közjogi 
bizottság jelentése mindenben alátámasztotta a törvényjavaslatot. A jelen
tés hangoztatta, hogy , , . . . a hatalmaknak helyesen egyensúlyozott szétvá
lasztási tanának és a parlamentáris rendszer követelményeinek nem felel 
meg az a közjogi helyzet, amelyet az 1920: I. te. teremtett azáltal, hogy az 
ideiglenes államfőnek nem adta meg a nemzetgyűlés elnapolásának, bere
kesztésének és feloszlatásának jogát. Egykamarás nemzetgyűléssel szemben 
a végrehajtóhatalom jogainak ily irányú korlátozása mellett nincs meg az 

35 Horthy Miklós: i. m. 125—126. o. 
36 OL. F i lmtár . 7887. BM. , Szá las i -per" IX. 169—170. o. 3. t ekercs . 
37 OL. R. 226/1289. Drózdy Győző: i. m. XVIII. 6—13. o. 
3y Horthy Miklós t i tkos i ra ta i . Budapes t , Kossuth . 196'3. 15—17. o. — Az 1920: 1. te . 14. p a r a 
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az egyensúly a két hatalom között, amely a sikeres együttműködésnek zá
loga. A jelen törvényjavaslatba foglalt jogelvek a demokratikus fejlődés kö
vetelményeinek is megfelelnek, mert tágabb lehetőséget adnak arra nézve, 
hogy a nemzeti közhangulat minél gyakrabban nyilatkozhasson meg és nagy 
kérdésekben állást foglalhasson".40 A közjogi bizottság tehát a tényekkel 
homlokegyenest ellenkezően „ideologizálta meg" a novellát, hozzájárult a 
contra legem aktus utólagos legitimizálásához. A nemzetgyűlés ezután min
den változtatás nélkül fogadta el a törvényjavaslatot/'1 

A katonai köröknek volt még egy elképzelésük, amely ugyan csak köz
vetve állt kapcsolatban az 1920: I. tc.-vel, de célkitűzéseiben éppen úgy irá
nyult a törvényhozás ellen, mint az egyéb katonai megnyilvánulások. Alig 
ült össze a nemzetgyűlés, a katonai szervek máris kidolgoztak olyan terve
ket, amelyek a törvényhozás egész jogi karakterét érintették, s amelyek a 
közjogi belenyúlás eszközével igényelték a Házban a hadsereget esetleg el
ítélő szavak elhangzásának megakadályozását. Később még ezen is túlmen
tek s a honvédelmi miniszter de facto alig érvényesíthető politikai felelőssé
gét kívánták nullifikálni. A minisztertanács elé kerülő előterjesztés — ame
lyet a honvédelmi miniszter vitt a kabinet elé — azzal érvelt, hogy a béke
szerződés katonai előírásait nem fogjuk betartani, így szükséges a hadügyi 
igazgatás egyes intézkedéseit titokban tartani. így az interpellációs jog kor
rekcióra szorul — vélte az előterjesztés, „...szükségesnek tartanám, hogy 
mindennemű hadügyi vonatkozású interpellációs javaslat, indítvány 
nem azonnal a nemzetgyűlés teljes ülésében adassék elő, valamint az 
interpellációs könyvbe se vezessék be, hanem legelsőnek az e célra kibő
vített parlamenti véderőbizottság elé kerüljön, amely bizottság a honvédelmi 
miniszter javaslata alapján a beérkező interpellációkat, mint nem titkosa
kat és titkosakat osztályozná, előbbieket rendes eljárás céljából a nemzet
gyűlés plénuma elé utalná, míg a titkosakat önmaga kezelné tovább" — írta 
az előterjesztés. A tárca véleménye szerint ez nem jelentené az alkotmány 
csorbítását, „ . . . hanem mindössze az interpellációk egy részének helyére 
állítaná f öl . . . csupán formai korlátot". Az előterjesztés állást foglalt abban 
is, hogy miként látja a megvalósítás lehetőségeit. Az előterjesztés azt java
solta, hogy . . . e módosítás előterjesztése a pártokon belül, a nyilvánosság ki
zárásával vitessék keresztül, s annak tulajdonképpeni megvalósítása a lé
nyeget föl nem tüntető, alaki fényképpen előtűnő határozathozatalban áll
jon . . . Elegendő volna oly módosító rendelkezés felvétele, hogy a hadügyi vo
natkozású interpellációkat, javaslatokat és indítványokat a véderőbizottság 
elnökének kell benyújtani."42 Az előterjesztés annak ellenére elindult hiva
talos útján, hogy az elképzelésnek kebelbéli opponense is akadt. Volt ugyanis 
a tárcánál olyan vélemény, hogy a javaslat megvalósulása esetén a nemzet
gyűlés véderőbizottsága önálló hatalmi kört kapna, de a javaslat politikai 
megvalósítását sem tartotta kivihetőnek. S különben is: az interpellációra 
á miniszter olyan választ ad, amilyent akar, a válaszból a képviselő sem tud 
meg semmit, hát akkor mit tudhat meg a külföld — vélekedett az oppozí
ció.43 A honvédelmi miniszter előterjesztését az igazságügyminiszter indo
koltnak tartotta, s a lényeget illetően teljesen egyetértett vele. Július 31-én 
Teleki Pál miniszterelnök is nyilatkozott: az előterjesztés ellen nincs ki
fogása.44 A javaslat azonban végül is nem valósult meg. Mi volt az akadá-

40 Az 1920. évi f eb ruá r hó 16-ra összehívott nemze tgyű lés i románya i . III . 368—369.; OL. Or
szággyűlési Levé l t á r K. 2. Képviselőház és nemze tgyű lés . Képvise lőház e lnöki és á l ta lános 
i ra ta i . 531. 

41 Nemzetgyűlés i Napló , 1920. augusz tus 5., 7. 
42 HIL. HM. 1920. Ein. A. 2. 341—342. 
43 HIL. HM. 1920. Ein. A. 2. 359—362. 
44 HIL. HM. 1920. Ein. A. 2^ 335—337. 
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lyozó tényező — nem tudjuk. A meg nem valósulás ténye azonban megfe
lelt annak a képnek, amelyet a nemzetgyűlés állított ki magáról, amikor — 
néhány liberális képviselő kivételével — nemcsak hajlandó volt tudomásul 
venni a katonai körök politikai lépéseit, de olykor ezeket önmaga is meg
fogalmazta. Ugyancsak a kormányzóválasztás évében született meg az az 
elképzelés is, amely a honvédelmi minisztert akarta kivonni a ténylegesen 
alig érvényesülő parlamentáris keretekből. Az elnöki A. osztály egy elabo-
rátuma leszögezte: el kell érni azt. hogy a honvédelmi miniszter állását ne 
veszélyeztessék a politikai konstellációk. Ezt pedig úgy tartotta elérhető
nek, hogy kimondja: a honvédelmi miniszter nem politikai személy, a po
litikai felelősséget a honvédelmi tárca politikai államititkárára kellene há
rítani, aki eljárna a törvényhozással kapcsolatos ügyekben. A tervezet — 
szokás szerint — megjelölte a végrehajtás módját is: ez nem lehetséges a 
törvényhozás útján, de még pártegyezséggel sem. A tervezet azt tartotta 
a legjobbnak, ha az elképzelést a kormányzó a dezignált miniszterelnöknél 
kikötné/15 

A magyar országi ellenforradalom döntően katonai jellegű megoldása te
hát ott és akkor is megnyilvánult, amikor szükségesnek mutatkozott a hely
zet bizonyos mérvű közjogi rendezése. Ez a rendezés úgy következett be, 
hogy nem veszélyeztette a katonai körök dominanciáját is kifejező status 
quo-t. A közjogi rendezés kifejezetten antiparlamentáris jellege pedig nem 
volt egyszerűen a forradalmak előtti viszonyok in integrum restitutiója. 
Ennél lényegesen több és más volt: a királyi jogkör rendi jellegzetességei 
úgy nyertek kormányzói felújítást, hogy az lehetővé tette a történelmi 
előzményekkel — a magyar állammizériával — szoros kapcsolatot tartó 
politikai s ennek megfelelő közjogi jobbrafordulást. A tanácskormány bu
kása után a magyar uralkodó osztályok, a pretoriánusi feladatokat is vállaló 
katonai körök számára nem volt megfelelő egy egyszerűen antiliberális és 
antiparlamentáris politikai és államjogi helyzet. Ennek továbbépítésére volt 
szükség, amely nemcsak egyszerűen az imperializmus államának elfordu
lását fejezte ki a polgári parlamentarizmustól — amely persze Magyar
országon inkább volt paródia, mint valóság —, hanem fasiszta karakterisz
tikát is magával hozott/1'5 

Д Ю Л А В А Р Д Ь А И : 

О ВЛИЯНИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО П Р А В А 
ГУБЕРНАТОРА 

Резюме 

Марксистская историография разъяснила историю политики возникновения пер
вой статьи закона, принятого в 1920-м году, стремившегося регулирования право су
ществования контрреволюционного государства. С другой стороны до сих пор в надле
жащей мере не освещалась роль военных кругов в создании государственных прав. 
Но и дедуктивно казался логичным тот факт, что те военные позиции, которых доби
лась армия для себя после свержения Республики Советов, могли определить или по 
крайней мере могли оказать решительное влияние на те политические и юридические 
действия, которые содействовали созданию губернаторских прав. Казалось очевидным, 
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45 HIL. HM. 1920. Eln. A. 1. 6«6—668. i 
46 A dua l izmus á l l a m á b a n je lentkező r e n d i sa já tosságok k é r d é s é r e vö. Konstanty Grzy-

bowski és Hans Lenlze r e fe rá tumai t a VII. magyar—csehsz lovák jog tör tén ed e m t u d o m a n y i Kon
ferencián . J o g t u d o m á n y i Közlöny, 1965. 12. 648—654. o. Aota JuricMea. Tom. VIII. 1966, 191—200. 
O.; Századok. 1966. 2—3. 641—644. o. 
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что в то время, когда главное командование Национальной Армии :— и в меньшей 
мере Министерство обороны — вмешались в сферу действия отдельных министерств, 
когда Главное Командование чуть не назирало над гражданским управлением, то во
енным кругом пришлось брать на себя также и роль в сперва временно подчеркнутом 
ургулировании вопроса о власти главы государства. Эти вопросы возникли в несколь
ких вариантах. Означали с одной стороны оперативные планы в интересах избрания 
Хорти, главой государства. С другой стороны открыто было выражено, что военные 
круги Не собирались идти на какие-либо уступки с уже достигнутых ими позиций 
даже в случае, если им удается добиться власти главы государства. Задача для воен
ных кругов здесь заключилась в том, чтобы кроме права главного командующего 
обеспечить такие возможности для губернатора, которые привели бы к самому глад
кому спасению власти главного командования. Для этой цели дальнейшее расширение 
круга действия начальника генерального штаба являлось самым подходящим спосо
бом. Организация новой роли генерального штаба способствовала и значительному 
отклонению от линии правительства. Проект первой статьи закона, принятого в 1920 
году являлся постоянным предметом военного нажима. Но это было еще не все. 
Правда, что принятый принцип неприкосновенности немного скрыл военную ассистен-
цию при выборе губернатора, однако избранный, но присягу еще не принявший гу
бернатор после беспримерного зрелища шантажировал парламент, который едино
душно принял постановление о дальнейшем расширении губернаторских прав. 

Игравшее выдающуюся роль в оперативном проведении контрреволюции военно-
административное управление, разработало и прочие проекты статьей, которые имели 
лишь косвенные отношения к 1-й статье 1920 года, однако в своих целях были на
правлены против традиционных венгерских государственно-правовых учреждений, так
же как и другие проявления военного характера. В дальнейшем еще дальше пошли по 
этому пути и стремились к снижению до минимума той политической ответственности 
министра обороны, которая и так фактически не имелась на деле. Разрешение вопроса 
венгерской контрреволюции главным образом путем действии военного характера по
казалось даже там и в то время, когда некоторое государственно-правовое урегулиро
вание положения стало необходимым. Это урегулирование произошло таким образом, 
что оно не угрожало имевшемуся положению дел, выразившему одновременно и 
власть военных кругов. В то же время резко выраженный антипарламентарный харак
тер государственно-правого урегулирования не являлся просто «ин интергрум рести
туцией» дореволюционных отношений. Это было значительно больше и на много дру
гое: Характерные черты королевских прав реставрировались в губернаторских правах 
таким образом, что эта реставрация позволила осуществить политический и государ-
ственно-правовый поворот направо причем этот поворот был тесно связан с историче
скими предшествиями — с самим венгерским государственным строем. После сверже
ния правительства Республики Советов и венгерские господствующие классы и воен
ные круги не были удовлетворены лишь существованием просто антилиберального и 
антипарламентарного политического и государственно-правого положения. Возникла 
необходимость дальнейшего развития этого положения, а это само по себе выразило 
не только простое отклонение государства империализма от буржуазного парламента
ризма, — который кстати в Венгрии являлся скорее пародией чем действительно
стью —, но повлекло за собой и характерные черты фашизма. 
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GYULA VARGYAI: 

ÜBER DIE MILITÄRISCHEN BEZIEHUNGEN DES ENTSTEHENS 
DER KOMPETENZ DES REICHSVERWESERS 

Unsere marxistische Geschichtschreibung klärte die politische Geschichte der 
Bildung des I. Gesetzartikels 1920, der berufen war, den Rechtsgrund des gegen-
revolutianären Staates zu regeln. Bisher aber wurde die Rolle der militärischen 
Kreise in der Schaffung der Kompetenz des Reichsverwesers nicht recht ins Licht 
gestellt. Es erschien jedoch auch deduktiv logisch, dass jene militärische Positio
nen, die sich das Heer nach dem Sturz der Räteregierung ausbaute, die Mög-



lichkeit hatte bei der Bildung der Kompetenz des Reichsverwesers wirkende 
politische und rechtliche Handlungen zu bestimmen, oder mindestens entschei
dend zu beeinflussen. Es war offensichtlich, dass sich die militärischen Kreise — 
das Oberkommando der Nationalarmee und in geringerem Masse das Verteidi
gungsministerium — die in den Wirkungskreis der einzelnen Ministerien auch 
bisher bedeutend eingriffen und sozusagen ein Aufsichtsverhältnis der Zivilver
waltung gegenüber schufen, auch bei der zuerst nur als interimistisch beton
ten Regelung der staatsoberhauptlichen Macht verpflichten mussten. Diese 
machten sich mehrfach bemerkbar. Einerseits bedeuteten sie operative Pläne 
im Interesse der Wahl Horthys zum Staatsoberhaupt, anderseits brachten sie auch 
unverhüllt zum Ausdruck, dass die militärischen Kreise von den ihrerseits schon 
erreichten Positionen keine Konzessionen zu geben gedachten, selbst würden 
sie die Staatsoberhauptmacht erwerben. Für die militärischen Kreise ergab sich 
hier die Aufgabe, dem Reichsverweser ausser den Rechten des Feldherrn die 
Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, die das möglich wenigst ungetrübte Hin-
ühorretten des Oberkommandos zu ermöglichen hätten. Eine weitere Ausbrei
tung der Funktionen des Generalstabschefs schien zu diesen Zweck die richtige 
Losung zu sein. Diese neue Kone des Generalstabschefs ermöglichte auch eine 
grossmässige Entfernung von den Konzeptionen der Regierung. Auch der vorbe
reitete Entwurf des I. Gesetzartikels/1920 war ständiger Gegenstand der mili
tärischen Pression. Das war aber noch nicht das Ende. Die Militärverwaltung, die 
eine hervorhebende Rolle in der operativen Ausführung der Gegenrevolution 
spielte, arbeitete auch noch andere Gesetzentwürfe aus, die wohl mit dem I. 
Gesetzartikel/1920 nur indirekt in Verbindung standen, aber in ihren Zielsetzun
gen richteten sie sich eben so, wie die anderen militärische Äusserungen, gegen 
die traditionellen Institutionen des ungarischen allgemeinen Rechts. Später ging 
man sogar noch darüber hinaus und wollte die in Wirklichkeit kaum durchsetz
bare politische Verantwortung des Landesverteidigungsministers aufheben. Der 
entscheidend militärische Charakter der Lösung der ungarischen Gegenrevolution 
äusserte sich auch dort und dann, als sich eine, gewissermassen allgemein-recht
liche Lösung der Lage als notwendig erwies. Diese Regelung erfolgte in einer 
Weise, die auch den, die Dominanz der militärischen Kreise zum Ausdruck brin
genden Status quo nicht gefährdete. Aber der ausdrücklich antiparlamentarische 
Charakter der Lösung des allgemeinen Rechts war nicht einfach eine unversehrte 
Restitution der Umstände vor der Revolution. Es war etwas wesentlich mehr und 
anderes: Die ständische Charakteristik der königlichen Kompetenz wurde durch 
den Reichsverweser so erneuert, dass sie eine, mit den historischen Vorherge
gangenen, — dem ungarischen Staatsmiserie, — eng in Verbindung stehende 
politische und dementsprechend allgemeinrechtliche Rechtsschwenkung ermög
lichte. Nach dem Sturz der Räterepublik war den ungarischen herrschenden 
Klassen und den auch die pretorianische Aufgabe auf sich nehmen, den militä
rischen Kreisen, eine nur antiliberale antiparlamentarische Politik und staats
rechtliche Lage nicht entsprechend. Diese mussten weiter ausgebaut werden, 
was nicht nur einfach die Abwendung des imperialistischen Staates vom bür
gerlichen Parlamentarismus zum Ausdruck brachte, — was ist Ungarn freilich 
mehr Parodie als Wirklichkeit war, — sondern auch faschistische Charakteris
tik in sich trug. 
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AZ 1848. MÁJUS 10-1 KATONAI VÉRENGZÉS A BUDAI VARBAN 

Urbán Aladár 

Az 1848. március 15-i pesti forradalom sajátsága, hogy — szemben a pá
rizsi, bécsi, berlini vagy milánói fejleményekkel — vér nélkül, a sorkatona
sággal való összeütközés nélkül zajlott le. Tudomásunk szerint komolyabb 
kísérlet sem történt a kb. 7500 főnyi, Pesten és Budán állomásozó katona
ság alkalmazására.1 Annál váratlanabb volt, hogy május 10-én este ez a 
katonaság a budai Várban fegyverét használta a főváros fiatalsága ellen — 
azok ellen, akik pontosan nyolc héttel korábban diadalmenetben hozták le 
a Várból a katonaság által őrzött Táncsics Mihályt! 

A váratlan fordulat súlyos helyzetbe hozta az első felelőiS minisztériumot, 
amely április 11 -én — tehát immáron egy hónapja — kezdte meg tevékeny
ségét. A sorkatonaság ugyanis nem a Batthyány-kormány utasítására, ha
nem annak tudta nélkül és akarata ellenére lépett akcióba. A katonaság 
vérengzése így nyilvánvalóvá tette azt a megdöbbentő tényt, hogy a füg
getlen felelős minisztériumról intézkedő 1848: III. te. ellenére a kormány 
saját fővárosában nem ura a helyzetnek, nem rendelkezik akadálytalanul 
a haderő felett! Érthető, hogy ezek a fejlemények széles körű felháborodást 
eredményeztek, hogy a márciusi baloldal megvonta bizalmát a miniszté
riumtól és a Marczius Tizenötödike másnap már a Batthyány-kormány le
mondását követelte. 

A május 10-én este lezajlott katonai provokáció rendkívüli eseménysoro
zatnak szolgált mintegy nyitányául, amely kemény próbára tette a Bat
thyány-kormányt, Ekkor, szinte napok alatt kézzelfogható valóságként 
bontakoztak ki azok a problémák (a sorezredi tisztikar megbízhatatlansága, 
a nemzetiségi mozgalmak), amelyek létét a közvélemény eddig csak sej
tette. Egyben nyilvánvalóvá vált, hogy a minisztériumnak, amely eddig a 
magyar történelemben előzmények nélkül álló kormányzati apparátus meg
teremtésével volt elfoglalva, sürgősen elhatározó, demonstratív lépéseket 
kell tennie helyzetének (és az iránta megrendült bizalomnak) megszilár
dítására, így került sor többek között május 15-én, a szerb mozgalmakról 
érkezett nyugtalanító hírek hatására, a déli várak hadi készültségének és 
a honvédtoborzás megkezdésének elrendelésére, majd a király szökésének 
hírére, május 19-én az országgyűlés összehívására. 

1 Amelynek elsődleges oka valószínűleg az, hogy az említett létszámból két teljes ezred 
olasz nemzetiségű, akiknek a magyarországi fejlemények iránti rokonszenve köztudott voit. 
Lásd erre bővebben Urban Aladár: L'influenza nell'Ungheria dei momenti Italiani rivoluzio-
nari per l'indipendenza in primavera dell'anno 1848. Anneles Universitalis Scientiarum 
Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica, tom. IV. Budapest, Tan
könyvkiadó. 1962. 108—112. o. 
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Utóbbi fejlemények többnyire ismertek. Kevésbé tudott azonban maga 
az ún. „macskazene", a katonai vérengzés előzménye és lefolyása, valamint 
az azt követő, az osztrák hadsereg gyakorlatában nyilván egyedülálló vizs
gálat. Ezt, az egész minisztérium politikáját jelentősen befolyásoló, a Bat
thyány-kormány történetében kétségtelenül korszakhatárt jelölő esemény
sorozatot kívánjuk az alábbiakban bemutatni. 

Az előzmények 

Ismeretes, hogy a május 10-i katonai vérengzés Lederer altábornagy, a 
budai főparancsnokság (General Commado) vezénylő tábornoka ellen ren
dezett tüntetés során történt. Az előzmények azonban még a márciusi na
pokra nyúlnak vissza, amikor is a főparancsnok, az első napok engedé
kenysége után, megtagadta a fővárosi nemzetőrség számára további fegy
verek kiszolgáltatását. Arra hivatkozott, hogy a budai fegyvertár kiürült, 
illetve nincsenek ott használható és a nemzetőrségnek kiadható fegyverek. 
Mikor pedig a március 23-i, majd a 27-i pestá népgyűlések erélyes követe
lésére Lederer ismét kiadatott 1000—1000 puskát'- (amelyek „időközben Ko
máromból érkeztek"), ez a lépés erősen megtépázta a főparancsnok iránti 
bizalmat. A bizalmatlanság tetőfokára hágott, amikor az egyébként is iz
gatott napok során, március 28—29-e éjszakáján a fővárosi nemzetőrség 
őrjárata „ismeretlen eredetű" lőporszállítmányt tartóztatott fel a Dunán.:! 

Lederer előbb mit sem akart tudni az ügyről, majd azt állította, hogy a lő
port Bécsből küldik Eszékre — de őt nem értesítették róla. A Batthyány 
megbízásából a fővárosban működő Miniszteri Országos Ideiglenes Bizott
mány mindenesetre jónak látta a történtek után a katonai őrszemek mellé 
nemzetőröket is állítani az Ű j épületnél, a fegyvertárnál és a hajóhídnál/' 
A márciusi fiatalok körében már ekkor fölmerült Lederer elmozdításának 
gondolata.5 

Április elejével a kedélyek a fővárosban lenyugodtak, de a Lederer iránti 
bizalmatlanság nem csökkent. A kormány Pestre költözése után, április 
19-én a Marczius Tizenötödike határozottan követelte a főparancsnok nyug
díjazását. Ezt követőleg Lederer neve napokig nem szerepelt ugyan a lap 
hasábjain, de a történtek után nyilvánvaló, hogy amikor a baloldal a Bécs
től független magyar hadsereg megteremtését követelte, ennek megvalósí
tását Lederer altábornagy egyidejű leváltásával képzelte el. 

A hadügy önállóság megteremtése, az eredetileg az osztrákok által ki
épített katonai apparátus magyarországi hivatalainak és szervezeteinek 
Bécstől való függetlenítése a Batthyány-kormánynak valóban nagy prob
lémája volt. A minisztérium már az első napokban tett is kísérletet arra, 
hogy a külföldön állomásozó magyar ezredek hazaküldését kieszközölje. 
Egyidejűleg megkísérelte engedelmességre bírni a magyarországi (budai, 
eszéki, temesvári) főhadparancsnokságokat is.G E kezdeményezések sorában 

2 Lásd erre Országos Levéltár, (a továbbiakban OL.) Regnicolaris Levéltár. István nádor 
iratai, közpolgári iratok 1848: 570, 627. Közli Andics Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia 
ellenforradalmi szerepe 1848—49-ben. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1952. II. 31—32. 37—39. o. : 
Pest város levéltára. Közigazgatási iratok (a továbbiakban Közig.) 1848: 42. (A pesti nemzet
őrség a márciusi napokban összesen 3500 fegyvert kapott.) 

3 Pest város levéltára. Rendőri iratok 1848: 128.; Közig. 1848: 126.; Lásd még a Marczius 
Tizenötödike (MT.) és Pesti Hírlap (PH.) tudósításait. 

4 OL. Az 1848/49-es minisztérium levéltára. Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány 
iratai. 1848: 27.; Deák. Imre: 1848. A szabadságharc története levelekben, ahogyan a kortársak 
látták. Budapest, Sirály, é. n. 53—54. o. 

5 Irinyi követelése a Pest megyei választmány ülésén. (MT. 1848. március 30. [12]. 49. o.) 
6' Az április 16-án ebben az ügyben kelt jegyzéket lásd OL. Az 1848/49-es minisztérium 

levéltára. Miniszterelnök hadügyi és nemzetőri iratai (a továbbiakban HNI.) 1848: 8.; Lásd 

— 72 — 



kétségtelenül legfontosabb az április 16-i minisztertanácsban elhatározott 
lépés, amely a budai várban levő — és összbirodalmi vonatkozásban sem 
jelentéktelen — fegyvertár megvizsgálását célozta.7 Ezt jelentette be a mi
niszterelnök április 17-én a főhadparancsnokhoz intézett levele, melyben 
közölte, hogy másnap, április lS-án délelőtt a minisztérium által kinevezett 
bizottmány fogja megvizsgálni a fegyvertárat.8 Lederer azonnal válaszolt, 
s közölte: felettes hatóságaitól mindeddig nem kapott semmiféle olyan ren
deletet, törvényt vagy parancsot, amely őt a magyar kormány iránti ki
zárólagos engedelmességre utasította volna. Ezért — írta a tábornok — ő 
haladéktalanul, még másnap (a tervezett vizsgálat napján) személyesen 
utazik Bécsbe a szükséges tájékoztatás végett.9 A minisztériumnak ez á 
lépése így kétségtelenül nem hozott nagy eredményt, de legalább elmozdí
totta holtpontról az ügyet, s világossá tette: a bécsi hadügyminisztérium 
nem adott ki a király által szentesített új magyar törvényeknek megfelelő 
végrehajtási utasítást.10 

Megállapíthatóan Ledéreinek, aki most élőszóval kapott „tájékoztatást" 
az új viszonyokról, nem tanácsolták az ellenszegülést, a vizsgálat megtaga
dását. Helyette a készletek gyors apasztását, nagyobb mennyiségű lőszer
nek azonnali Gyulafehérvárra, Temesvárra, Péterváradra és Eszékre való 
szállítását tervezték. (Ami — tekintettel az osztrák érzelmű várparancsno
kokra, valamint a fővárostól, s főleg a forradalmi beállítottságú lakosságtól 
való távolságra — Bécs számára feltétlen biztonságosabb lett volna.) A terv
nek megfelelően Boyneburg altábornagy, Lederer helyettese, a még távol
levő főparancsnok utasítására hivatkozva, április 22-én egyidejűleg két 
levélben fordult a kormányhoz. Egyikben a vizsgálat új időpontjának kitű
zését, a másikban az említett lőszerszállítások (valamint néhány löveg) el-
szálításának engedélyezését kérte.11 

Április 24-én azonban Batthyány — nyilván minisztertársaival egyetér
tésben — a legnagyobb határozottsággal utasította el a szállítmányok en
gedélyezését. Arra hivatkozott: amíg a hadügyminiszter tárcáját át nem 
veszi, addig semmiféle hadianyagszállítást nem engedélyez.12. Mivel azon
ban a fegyvertár megvizsgálása elől Lederer Bécsből kelt értesítése értel
mében elhárult az akadály, Batthyány már másnap intézkedett, hogy a ki
jelölt bizottság április 27-én ejtse meg a budai fegyvertár megvizsgálását.13 

Ez meg is történt, s bár a bizottság eredeti jelentését nem ismerjük, köz
tudott, hogy a felülvizsgálat jelentős fegyvermennyiséget (az egyik hír
adás szerint 14 000 puskát és állítólag ugyanannyi pisztolyt) talált.14 

még Kossuth Lajos összes munkái (a továbbiakban KÖM.) XII. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1956. 37. o.; Az április 22-i erélyesebb jegyzéket, amely május 1-től felmenti a főhadparancs-
noksáeokat az osztrák hadi hivataloknak való engedelmességtől lásd HNI. 1848: 34. 

7 Lásd KÖM. XII. 37. o.; PH. 1848. április 26 (39). 368. o.; Az utóbbit közli Pap Dénes: Ok^ 
mánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez. 1848—1849. Pest, 1868. 62. o. — A 
közvélemény úgy tudta, hogy a budai fegyvertárban ,,60 000 főre számolt újabb puskák, kardok 
s pisztolyok tartanak." (Fényes Elek: Magyarország leírása. Pest, Beimel. 1847. II. 217. o.) 

8 HNI. 1848: 3. 
9 HNI. 1848: 6. — Feltételezhető, hogy Lederer bécsi útjának hírére tért vissza személyére 

a MT. említett, április 19-i cikke, bár a jelek szerint a tábornok elutazásának oka nem volt 
köztudott. 

10 A vizsgálat elmaradásáról lásd az április 19-i minisztertanács jegyzőkönyvét. (KÖM. 
XII. 42—43. o.) 

11 HNI. 1848: 50, 53. 
12 HNI. 1848: 50. — Ezt Batthyány egyidejűleg közölte Zanini osztrák hadügyminiszterrel 

is. (Lásd HNI: 35.) —) A lépés egyébként retorzió Béccsel szemben, amely a jelek szerint 
szándékosan késleltette Mészáros Lázár hadügyminiszter hazatérését Észak-Itáliából. 

13 HNI. 1848: 53. A bizottság tagjai: Ottinger Ferenc vezérőrnagy, ideiglenes hadügymi
niszter, Nyáry Pál, Pest megye alispánja, Rottenbiller Lipót, Pest város h. polgármestere; 
Irányi Dániel és „más szakértő egyének". 

14 Lásd MT. 1848. május 3 (42). 166. o. — A vizsgálat másnapján, április 28-án Batthyány 
már intézkedett, hogy a vidéki nemzetőrség számára azonnal készítsenek elő szállításra 8500 
fegyvert. (Lásd HNI. 1848: 71.) 
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Mindez azonban a nyilvánosság teljes kizárásával történt, feltehetőleg 
azzal a szándékkal, hogy a két kormány között esedékes tárgyalásokat ne 
befolyásolják egyik fél sajtóközleményei sem. Bár a baloldal a kormány 
működésének első hetétől sürgette a beszámolót,15 a hadügyekkel kapcso
latban április 26-ig semmiféle tájékoztatás nem jelent meg a kormány ak
kori hivatalos lapjában, a Pesti Hírlapban. Ekkor adta tudtul az ezen a 
napon kezdett „Miniszterelnöki hivatalos közlések"-rovat a legfontosabb 
lépéseket, köztük a fegyvertár április 18-ra tervezett, de elmaradt vizs
gálatát.16 

A közlemény tehát a fegyvertár megvizsgálása előtt egy nappal jelent 
meg. De magáról az eredményről semmi hír. A jelek szerint nem is tudó
dott ki a dolog, legalábbis a vizsgálat másnapján a Marczius Tizenötödike, 
a minisztérium szemére vetve erélytelenségét, éppen Lederer bécsi útját, s 
a fegyvertári vizsgálat elmaradását emlegeti.17 

A kormány hivatalosan nem is adott ki közleményt a bizottság eljárásá
ról, de a Marczius Tizenötödike május 3-án „hiteles forrásra" hivatkozva 
közli a már említett eredményt.18 

Kérdés, honnan e jól értesültség? Pontosabban: az az érdekes, hogy mi
közben egy hétig semmi hír a Ledérért diszkrimináló vizsgálatról — a köz
lemény éppen ezekben a napokban jelenik meg. Batthyány ugyanis a mi
nisztertanács döntése értelmében május 2-án utazott Bécsbe, hogy a király
tól kieszközölje részben a Jelačičot engedelmességre szólító királyi kézira
tot, részben a Mészáros hadügyminiszter haladéktalan hazarendelését, va
lamint az országban állomásozó katonaságot a magyar hadügyminiszter 
iránti engedelmességre utasító legfelsőbb meghagyást.19 Ilyen körülmények 
között nem tűnik lehetetlennek, hogy nem ellenkezett a kormány szándé
kával: ha hivatalosan nem is közli a fegyvertári vizsgálat eredményét, az 
mégis köztudottá válik. Ez ugyanis magától értetődővé tette volna a poszt
ját 1832 óta betöltő Lederer azonnali elmozdítását — amint valóban meg
születik a „végrehajtási utasítás" a magyarországi katonaság és felettes 
szerveinek, a főhadparancsnokságok alárendelését illetően. 

Bármiként is történt, ez a közlemény ismét az érdeklődés középpontjába 
állította Lederer altábornagy, „Metternich volt ágense" személyét. Amíg 
Lederer az úr Budán — írta a Marczius —, bármikor államcsínyt követhet 
el.20 Mindez akkor vetődött fel ilyen élesen, amikor megtörtént már a leg
fontosabb minisztériumi tisztségek betöltése, s a főváros radikális ifjúsága 
— bécsi mintára — megkezdte a neki nem tetsző személyek elleni tünteté
sek, az ún. „macskazenék" szervezését.21 így került sor május 7-én az ifjú
ságnak ellenszenves egyetemi tanárokra, május 8-án és 9-én pedig a mi
nisztériumba kinevezett reakciós államtitkárokra és osztályfőnökökre.22 Az 

15 Lásd az MT. ápri l is 17—18—19-i számai t ; a P H válaszát az ápri l is 27-i s zámban . 
16 PH. 1848. ápr i l i s 26 (39). 368. Közli Pap D.: i. m. I. 60—63. O. 
17 MT. 1848. ápri l is 28 (38). 150—151. O. 
18 Lásd a 14. jegyzetet . (A hí r a vizsgálat pontos d á t u m á t n e m közli.) 
19 A május 1-i min i sz te r t anács j egyzőkönyvé t lásd KÖM. XII. 96. o. — Az időközben Bécs

ből visszatér t Ledere r B a t t h y á n y ú t j á n a k s iker te lenségére számítot t . Ki is fej tet te a vele bi
za lmas v i szonyban levő Széchenyinek , hogy szer inte B a t t h á n y le fog m o n d a n i . (Lásd Ká
rolyi Árpád: Gr . Széchenyi I s tván döbl ingi i roda lmi h a g y a t é k a . Budapes t , A t h e n a e u m . 1922. 
I. 308. o.) 

20 Lásd a MT má jus 3—4. és 6-i c ikkei t . 
21 A macsk azenék lefolyására lásd Éle tképek, (a t ovább iakban Ék.) 1848. ápri l is 23 (16). 

534—535. o. — Az első macskazene ápri l is 18-án volt a fővárosban, a reakc iós város i t anács 
tagok el len. 

22 A Pes t város i k a p i t á n y május 8-án kel t je lentése szer in t : ,,E múl t éjjel Reisinger, Jedl ik , 
Tipula , Peczelt és Szilasy professzorok és Körmöczy k a n o n o k szál lásaik előtt az egyetemi 
ifjúság részéről gúnyzenék t a r t a t t a k . " (Lásd OL. Az 1848/49-es min i sz té r ium levél tára . Bel
ügymin i sz t é r ium i ra ta i [a t o v á b b i a k b a n BM] 1848: 1544.); A május 8—9-i e s e m é n y e k r e MT. 1848. 
má jus 9—10 (47—48.) 186—187. 190. o.; Pes t i Divat lap, (a t ovább i akban PD.) 1848. má jus 13 (22). 
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előzmények után várható volt, hogy a budai főhadparancsnok is rövidesen 
soron következik. Annál is inkább, mert a Marczius Tizenötödike nyíltan 
hirdette: „Míg Lederer a budai ormokon az úr, addig a ministerium ren
delkezései nem több, mint irka-firka, hatalma és állása valóságos pünkösdi 
királyság."23 

A radikálisok nem is nagyon titkolták készületeiket, így — mint látni 
fogjuk — Budán a katonaság már napok óta várta őket. Szemere Bertalan 
belügyminiszter mindkét készülődésről értesült. Ö is azt hitte, hogy a május 
8-án a Várban Zichy Ferenc gróf és Duschek Ferenc államtitkárok, vala
mint Nyéky Mihály miniszteri osztályfőnök ellen rendezett tüntetések24 

egyenes folytatásaként másnap Lederer elleni fellépésre kerül sor.25 

Mivel hírét vette a katonai erők készenlétbe helyezésének, jobbnak látta 
megakadályozni az újabb tüntetést. Ezt bizonyítja Szemere május 9-én az 
esti órákban kelt, Pest és Buda városok törvényhatósági elnökeihez inté
zett bizalmas (és meghökkentően ellenszenves hangvételű) levele, amelyben 
az „álnok bujtogatok" elleni fellépést követeli, „akik elég szerénytelenek 
egyéni véleményüket közvélemény gyanánt feltolni", s bizalmatlanságuk
nak vagy ellenszenvüknek „éjjeli csoportozásokban" kifejezést adni.26 

A kemény hangú rendelkezés célja azonban nem annyira a „nemtelen 
és bűnös" macskazenék elítélése volt, mint az esetleges összeütközések el
kerülése. Ezt maga a levél bizonyítja, amely szerint: „E merénylet előbb-
utóbb magán ellenszegülésre találhat, mely esetben a közrendet veszedel
mesen megzavarhatja." (Kiemelés a szerzőtől.) Nem nehéz kitalálni, hogy 
olyan „magán ellenszegülés" bajosan képzelhető el, amely a közrendet „ve
szedelmesen megzavarhatja" — hacsak a levél szerzőjével együtt a katona
ság magán akciójára nem gondolunk.27 Ezért a belügyminiszter megha
gyása, hogy békésen oszlassák szét a tüntetőket. S ezért a felhatalmazás, 
hogy ha ,,a közrendnek erőszakos megtámadásától" kellene tartani, a vá
roskapitány kirendelheti a nemzetőrséget, sőt a sorkatonaságot (!) is. Azt 
pedig, hogy mennyire a Várban készülő tüntetést kellett 'megakadályozni, 
bizonyítja a budai városkapitány másnapi jelentése, aki arra a hírre, hogy 
a pesti ifjúság ismét macskazenét akar tartani, egész éjjel személyesen vi
gyázta a hajóhíd budai hídfőjét.28 Ugyanakkor pedig aznap, május 9-én 
este Pesten, a József téren minden akadály nélkül megrendezték Stáhly 
Ignác országos főorvos és egészségügyi osztályfőnök lakása előtt a tünte
tést. A politikával alig foglalkozó főorvos elleni fellépésből egyébként arra 
is következtethetünk, hogy az ifjúság ezen az estén valóban Budára készül
hetett. Az időközben nyilván ismertté vált előkészületek miatt azonban 
Pesten maradt, s így esett a választás Stáhlyra, aki — az előző estén „meg-

612. o. ; Lásd még Spira György: A m a g y a r fo r rada lom 1848—49-ben. Budapes t , Gondolat , 1959. 
175—176. o. 

23 MT. 1848. má jus 6 (45). 178—179. O. 
24 Részletes le í rásá t lásd Jakab István napló ja . Országos Széchényi K önyv tá r Kéz i ra t t á ra , 

Quar t . Hung . 1315. 
25 Május 9-én a J e l e n k o r is Ledere r ellen c ikkezet t . (Lásd 1848. má jus 9 [55]. 228. o.). 
26 A EM. 1848: 783. sz. a la t t i foga lmazvány h i ányz ik : a Pes t v á r o s á n a k kü ldö t t pé ldány : Pes t i 

r endőr i ir . 1848: 95. — Az u tas í t á s fe lha ta lmazás t ad a nemze tő r ség segítségül h ívásá ra , ha 
békésen n e m s ikerü l a csopor tosulás t eloszlatni . Egyben je lentés t k é r a május 8-i buda i 
e seményekrő l . 

27 A később iek so rán kivi láglott , hogy a t i sz t ikar m á r a m a c s k a z e n e előtt leplezet lenül azt 
az á l láspontot képvisel te , hogy a főpa rancsnok elleni eset leges tün te tés t úgy fogja fogadni, 
min t ka tona i t ek in té lyének és becsüle tének meggya lázásá rá i r á n y u l ó kísér le te t . (Lásd N e m 
zeti . 1848. m á j u s 18 [11]. 39—140. oi.). 

28 BM. 1848: 1214. — A máj us 9-én Lede re r ellen tervezet t t ün te t é s rő l a közvé lemény is tu 
dott . Bár t fay László í r ta má jus l l - én Káro ly i Györgynek , beszámolva a sorozatos m a c s k a 
zenékrő l : „Már t e g n a p előtt jelöl tetet t k i B . Lede re r is e végből , d e a k k o r e l m a r a d t . " (Lásd 
Waldapfel Eszter: A fo r rada lom és a s zabadságha rc leveles tára . Budapes t , Közokta tásügyi 
Kiadó", 1950. I. 234. O.) 
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tiszteltekhez" hasonlóan — szintén a régi, helytartótanácsi apparátus em
bere volt.29 

Mindez azonban csak kitérőt, halasztást jelentett, s nem azt, hogy a ra
dikális ifjúság lemondott a Lederer elleni tüntetésről. Ma már nehéz (meg
állapítani, milyen lehetett az eredeti terv. Nem tudjuk, hogy valóban csak 
egy napos halasztást terveztek-e. Másnap, május 10-én mindenesetre köz
tudottá vált, hogy a május 7-én kelt, a hadsereg ügyében intézkedő királyi 
kéziratokat már kézhez vette a kormány.30 Erről a Pesti Hírlapban május 
10-én félhivatalos közlemény jelent meg,31 tehát Batthyány útjának ered
ményessége közismertté vált. Feltételezhetően ez adta az új, az elhatározó 
lökést a főparancsnok elleni tüntetéshez. Egyrészt talán azért, mert a most 
már véglegesen a kormány alá rendelt katonaság készületeit joggal tekint
hették veszélytelennek, másrészt — és ez tűnik a fontosabbnak —, mert az 
új helvzet reális közelségbe hozta az altábornagy leváltásának, eltávolítá
sának lehetőségét. így történt, hogy az elmaradt macskazenére még rög
tön aznap, május 10-én este sor került. 

A macskazene és közvetlen következményei 

Az események, amelyek vidám tüntetéssel párosult politikai demonstrá
ciónak indultak és gyalázatos vérfürdővel végződtek, este 9 óra körül a 
régi (az első) Nemzeti Színháznál32 vették kezdetüket.33 Itt gyülekezett az 
a mintegy száz főnyi fiatalember, akik jelentős {egyesek szerint több ezer 
főt is meghaladó) nézősereg kíséretében a hajóhídon3''' keresztül, a Vérmező 
felőli ún. Fehérvári kapun át V2IO óra tájban minden akadályoztatás nél
kül a Várba vonult. Itt a Szent György téren, a Teleki ház előtt — amely
nek második emeletén lakott Lederer — alig kezdte meg a fiatalság a füty-
työt, amikor kivont karddal vértes lovasság, valamint feltűzött szuronyú 
gyalogság rohanta meg. A katonaság anélkül, hogy a tömeget oszlásra szó
lította volna fel, fegyverét használta a védtelen tüntetők ellen és azokat 
véres fejjel menekülésre késztette. A „rendcsinálók" nem kímélték a néze-
lődőket, a falakhoz, sőt a kapualjakba húzódott személyeket, az asszonyo
kat és gyermekeket sem. Dühödt akciójuk néhány súlyos és több könnyebb 
sebesülést okozott. 

A lesből támadó katonaság vérengzése, a brutális fellépés a legfeljebb ki
hágásnak minősülő „macskatréfa" ellen, óriási felháborodást váitott ki. 
A menekülők Pesten a Forradalmi Csarnoknál (a volt Pilvax)35 gyülekez-

29 A MT is szükségesnek t a r to t t a megmagyarázn i , hogy a jónevű orvos, aki köz tudot tan nem 
politizált, hogyan ju to t t ezen , .megt isztel te téshez". A c ikk írója — „Kopogó" — egyben leszö
gezte, hegy ezek a macskazenék a közvé leményt kifejező és fo rmáló demonst rác iók , ezért 
szükségesek. (MT. 1848. má jus 10 [48]. 190. o.) 

30 A május 9-i min i sz te r t anács ülésére lásd KÖM. XII. 115—116. o. 
31 PH. 1848. má jus 10 (52). 419. o. 
32 A régi várfa lon kívül , az ún . Ha tvan i k a p u n á l a volt Kerepes i (mai Rákóczi) ú t és az 

Országút (ma Múzeum körút ) s a rkán . 
33 Az e semények leírását lásd a korabe l i s a j tóban : MT. 1848. m á j u s 11—12 (49—50).: P H 

1848. má jus 12 (54).; Nemzeti , 1848. má jus 12 (7).; Ék. 1848. má jus 14 (21).; J e l enkor , 1848. má jus 
14 (57).; Budapes t Hí radó (a t ovább iakban Bp. H.) 1848. má jus 14, 17 (836, 838). s tb. — A részle
t ek re felvilágosításit ad a k ikü ldö t t vizsgáló bizot tság j egyzőkönyve . PH. 56—57, 59—60. száma, 
továbbá Pap D. i. m. I. 94—104. o. (A Nemzet i 9, 11—16, 18. s zámában közölt j egyzőkönyv 
he lyenkén t részletesebb.) A k o r t á r s a k í r á sa i : Széchenyi naplója , i. m. I. 311—312. o.; Jakab 
István idézett napló ja . ( J akab I s tvánnak a vizsgáló bizot tság előtt tett va l lomásá ra lásd még 
a MT má jus 16ni számát . ) ; Szilágyi Sándor: A m a g y a r fo r rada lom tö r t éne t e 1848 és 49-ben. 
Pest , Heckenas t Gusztáv . 1850. 45—46. o, (szerinte a tün te tő f iatalok lé t száma 400 fő volt) ; 
Horváth Mihály: Magyaro r szág függetlenségi h a r c z á n a k tö r téne te 1848 és 1849-ben. Genf, P u k y 
Miklós, 1865. I. 180—183. o. ; Lásd még Bártfay Lászlónak Káro ly i Györgyhöz írott , a 28. jegy
zetben idézett levelét. 

34 A mai D e á k F e r e n c (volt Nagyhíd) u tca tenge lyében . . 
35 A mai Petőfi S á n d o r (volt Uri) u t cában . 
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tek, s készültek a megtorlásra. A felháborodás csak nőtt, amikor a Várból 
újabb katonai készületek hírét hozták, ,s Pest utcáin is (a közeli Károly-
laktanyából) megjelentek a katonai őrjáratok. Az izgatott tömeg fegyvert 
követelt, 'hogy azonnal elégtételt vehessen az osztrák zsoldosokon. A hely
zetet csak Nyáry Pál fellépése mentette meg, akinek — mások segítségével 
— sikerült a kedélyeket némileg lecsendesítenie. (Március óta Nyáry két
ségtelenül egyik legtekintélyesebb személyisége a fővárosnak. Jellemző, 
hogy ezen az estén a minisztérium által kiküldött Perczel Móric szóhoz sem 
jutott.) Ekkor Nyáry a rögtönzött népgyűlés küldötteként Budára ment a 
nádorhoz. Közben újabb katonai támadástól tartva, a Belvárosban (a Fe
renciek templomában) éjféltájban félreverték a harangokat és riadóztatták 
a nemzetőrséget. Egy óra körül, amikor az ingerültség a tetőfokára hágott, 
érkezett vissza Nyáry a nádortól azzal az ígérettel, hogy a katonaságot min
den további beavatkozástól eltiltják, és a vérengzés ügyében elrendelik a 
vizsgálatot. Ez a közlés viszonylagos nyugalmat teremtett, s a tömeg — 
bár elégületlenül — lassan eloszlott. 

Eközben Budán a nádori palotában — nem messze a vérengzés színhe
lyétől — Szemere kezdeményezésére már az éjfél utáni órákban összeült a 
minisztertanács. Résztvevői: Deák (Batthyány távollétében a helyettes mi
niszterelnök), továbbá Szemere, Széchenyi, Klauzál és Eötvös voltak, akik 
— Széchenyi kivételével — egyaránt elítélték Lederer, illetve a katonaság 
brutális fellépését.36 A minisztertanács — miként ezt már Nyárynak is 
megígérték — elhatározta, hogy sürgősen kivizsgálja a katonaság merény
letét. A hajnali órákban végződött tanácskozás után Szemere azonnal érte
sítette erről Zoltán János belügyi államtitkárt, a kiküldendő vizsgáló bi
zottságnak a minisztérium által kinevezett elnökét, aki még aznap, 11-én 
délre összehívta a régi (budai) országház épületébe a bizottság tagjait.37 

A határozatot — a kiküldött bizottság névsorával együtt — haladéktalanul 
nyilvánosságra is hozták. A május 10-i dátummal jegyzett falragasz38 a 
déli, koradélutáni órákban jelenhetett meg a fővárosban. A hirdetmény 
valószínűleg nem kis meglepetést okozott azzal, hogy az — a szabad sajtó 
teremtette véleménynyilvánítási lehetőségre hivatkozva — elítélte a macska-
zenéket, azok rendezőit. 

Az elítélő szavak természetesen a kormány tehetetlenségét voltak 'hivatva 
leplezni. Mindenekelőtt azt, hogy nem volt képes sem a tüntetést, sem a 
csendháborítás brutálisan véres megtorlását megakadályozni. Ez utóbbi: az 
erejével visszaélő katonaság vérengzése ugyanis igen bonyolult helyzetet 
teremtett. Hiszen a királyi leirat híre megérkeztének másnapján került sor 
arra, amit a főváros a márciusi mozgalmas napokban elkerült: a katona
ság, és a lakosság összeütközésére! Vagyis akkor, amikor végre megoldódni 
látszott a kényes kérdés: a szíve szerint csak Bécs parancsára hallgató, a 
bekövetkezett alkotmányos változással ellenséges katonaság engedelmes
ségre szorítása. Most egy pillanatra szertefoszlani látszott annak a lehető
sége— ami már-már elérhető realitásnak tűnt—, hogy a kormány békésen 

36 Széchenyi Lede re r régi ba rá t j a a köve tkezőke t í r ta nap ló j ába e r rő l az éjjeli minisz te r 
t anács ró l (konkré t an Deákka l és Klauzál la l kapcso l a tban ) : „Die sind gegen die Soldaten, gegen 
d ie In te rven t ion Lede re r s i n d i g i r t . . . u n d n ich t gegen die K a t z e n m u s i k a n t e n ! " (Naplója, i. m. 
I. 311. o.) 

37 BM. 1848: 1019. — A vegyes bizot tság polgár i t ag ja i : N y á r y Pá l , Rot tenbi l le r Lipót, Tó th 
Gáspár , Ho l lmann József és Bajcsy Ká ro ly ; a bizot tság k a t o n a tag ja i ; Ot t inger Fe renc vezér
ő rnagy , ideiglenes hadügymin i sz te r , Liebler ezredes , a 62. Turszky-gya logezred ezredese , 
B a u s n e r ő rnagy , a B u d á n ál lomásozó g ráná tos zászlóalj p a r a n c s n o k a , Pe t rov ich főhadbí ró 
h a d n a g y , a b u d a i f őhadpa rancsnokság igazságügyi osz tá lyának re fe rense és b á r ó Pász to ry 
kap i t ány , a 39. Don Miguel gyalogezredből . 

38 Lásd OL. 1526 u t án i gyű j t emény . 1848/49-es n y o m t a t v á n y o k . (A P H n e m közölte.) — A 
fa l ragaszon a min i sz te r t anácson résztvevő öt min i sz te r a lá í rása szerepel . 
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valóra váltsa a III. törvénycikket a hadügyek terén is. Május 10-én este a 
budai Szent György téren kétségtelenül bebizonyosodott, hogy a Batthyány-
kormány saját fővárosában még most sem ura a helyzetnek. Ezt nemcsak 
az bizonyította, hogy a katonaságot a kormány tudta nélkül használták fel 
a tüntetők ellen, hanem azok az újabb — a kormány megkérdezése nélkül 
eszközölt — katonai biztonsági intézkedések is, amelyeket a főhadparancs-
nokság rendelt el.39 így a macskatréfa váratlan politikai krízist teremtett, 
válságot, amely — legalábbis néhány napra — a főváros népe előtt megté
pázta az addig osztatlan népszerűségnek örvendő Batthyány-kormány te
kintélyét. 

A meglevő nehézségeket csak fokozta a miniszterelnök távolléte, valamint 
Kossuth betegsége. így a kormány leghatározottabb tagjai hiányoztak 
ezekben a válságos órákban. Talán az öttagú minisztertanács erélytelen-
ségétől való félelem és az a felismerés, hogy ismét a tömegek támogatására, 
forradalmi fellépésre van szükség, vezetett Pest megye bizottmányának: a 
márciusi napokban létrejött rendre ügyelő választmánynak (a közbátorsági 
állandó választmánynak) valamiféle újjáéledésére/'0 A május 11-én reggel 9 
órára Nyáry Pál elnökletével a megyeházán egybehívott, feszült hangulatú 
választmányi ülésen a felszólalók — élükön Nyáryval, Teleki Lászlóval és 
Patay Józseffel — követelték a vérengzésben részes katonaság példás meg
büntetését. A gyűlés határozatot hozott, hogy követeléseit küldöttség útján 
adja a nádor tudomására. A választott küldöttség, amelynek a már emlí
tett vezérszónokokon kívül tagjai voltak még Vasvári Pál, Jókai Mór és má
sok, a korabeli sajtótudósítások szerint a következőket terjesztette a nádor 
elé: 1. Ledérért azonnal mentsék fel állásától, tetteiért nyilvános bíróság 
előtt feleljen; 2. a vérengzésben részes tiszteket azonnal, a vizsgálat le
folytatása előtt vegyék őrizetbe; 3. a katonaságot haladéktalanul eskessék 
fel az alkotmányra/'1 Tudomásunk szerint a nádor kezdetben ellenszegült, 
hivatkozott a nyolcvanadik évében levő hadparancsnok érdemeire. Mikor 
azonban Nyáry Pál — aki az éjszaka még maga is csillapította a kedélyeket 
—, mint a küldöttség vezetője kijelentette, a „vezér megye" fél milliót meg
haladó lakossága nevében, hogy követeléseik elutasítása esetén készek min
denre: a forradalomra is! — a nádor engedett.42 A déli órákban eltávozott 
küldöttség így magával vihette a főherceg nádor ígéretét követelésük min
den pontjának teljesítésére. 

Nyáry és társainak eltávozása után István nádor azonnal intézkedett a mi
nisztertanács összehívásáról, amely — Széchenyi naplójának tanúsága sze
rint — már déli 1 órakor összeült a nádori palotában. A minisztertanács 
egybehívásával egyidejűleg — mint erre utóbb fény derült — a nádor ér
tesítette Ledérért is a fejleményekről, a választmány küldöttségének kény-

39 Ezeknek bete tőzése volt má jus 12—13-án az a rendelet , ame ly a ka tonaságo t Pes t rő l Bu
d á r a rendel te , hogy az a Vára t , sőt az egész buda i t ámaszpon to t {„nicht n u r die Fes tung , 
sonde rn auch . . . die Posi t ion zu Ofen") megszál l ja . La tou r tá jékoztatója má jus 15-én a ma
g y a r kü lügymin i sz te r és a hadügymin i sz t é r i um számára . (Lásd OL. Az 1848—49-es miniszté
r i u m levél tára . Kü lügymin i sz t é r ium elnöki i ra tok , 1848: 53.) 

40 Ezen a néven említ i a Reform, (1848. má jus 14 [12]. 96. o.) beszámolója . A hason lóságra 
később a reakciós F igyelmező muta t rá, ame ly ezt a gyűlést a márc ius i „b izo t tmány i ülések
h e z " hasonlí t ja , m e r t e k k o r is „a megyebe l iekből csak a v ice ispán volt, a több i m i n d író s 
t anu ló , keve rve n é h á n y ügyvédde l . " (Figyelmező. 1848. augusz tus 20 [I5]i. 57. o.) 

41 Lásd MT. 1848. má jus 11 (49). 195. o.; Nemzet i , 1848. má jus 12 (7). 25. o.; Reform, 1848. má jus 
14 (12). 96. o. — A Bp . H. levelezője szer int a petíciót a minisztériumnak nyú j to t t ák be s az 
első pon tban felszólí tották vo lna : nyilt.kozzék a k o r m á n y , hogy képes-e nemze t ál tal reá ru
házot t h a t a l m a t csorb í t a t l anu l gyakoro ln i — h a n e m mi gátol ja ebben? A további köve te lések : 
a k a t o n a s á g azonnal i feleseketése az a l k o t m á n y r a , Pes t m e g y e (valamint a többi t ö rvényha tó 
ság) nemze tő r ségének h a l a d é k t a l a n felfegyverzése, a n é m e t t i sz tének a m a g y a r ezredekből 
való el távolí tása, a m a g y a r k a t o n a s á g n a k Olaszországból való hazahoza ta la . (Bp. H. 1848. má
jus 14 [836]. 461—462. o.) 

42 A Nemzet i és a Reform tudósí tása részle tesen beszámol erről . 
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szerhelyzetben tett ígéretéről. A nádor azt tanácsolta a főhadparancsnok-
nak, hogy azonnal hagyja el a fővárost és ne várja meg a vizsgálat meg
kezdését. (Annál is inkább, inert István nádor •megígérte a vérengzés fele
lőseinek előzetes letartóztatását!) Lederer ekkor polgári öltözetben, minden 
poggyász nélkül, bérkocsin rögtön és titokban elhagyta Budát, és Bécs felé 
távozott.43 Az együtt ülő minisztertanácsnak hozták a hírt, hogy Lederer 
elment, ami Széchenyi feljegyzései szerint nagy izgatottságot váltott ki. 

Ugyanakkor lehetetlen nem feltételeznünk, hogy a kormány tagjai meg
könnyebbültek annak hallatára, hogy Lederer megszökött! Hiszen az idős 
és a katonaság előtt népszerű főparancsnoknak, ,,a francia háború hősé
nek" bíróság elé állítása nem lett volna könnyű feladat, főleg nem nyilvá
nos bíróság elé. Valószínű, hogy Lederer megtagadta volna a megjelenést, 
s nem kérdéses, hogy ebben a helyzetben a helyőrség hogyan viselkedett 
volna. A vizsgálat így igen könnyen a kormány súlyos presztízsveszteségét 
eredményezhette. A feszült légkörben, amely a március végi izgatott na
pokra emlékeztetett, azzal is számolni kellett, hogy a katonaság újabb pac-
kázását már nem tűrné a közvélemény, és a nemzetőrség ifegyveresen vesz 
elégtételt. Ha a harc kimenetele nem is volt kétséges, az összeütközés egy
általán nem volt kívánatos a kormány számára, s nemcsak azért, mert irtó
zott a forradalmi eszközöktől. A nemzetőrség és a sorkatonaság közötti 
összecsapás kérdésessé tette volna a május 7-i királyi leirat végrehajtha
tóságát, hiszen a katonaság jelentős részét; nyíltan szembeállította volna a 
kormánnyal és ez a rokonszenvező kisebbséget passzivitásra késztette volna. 
(A vizsgálat során világlott ki, hogy az ellenforradalmi beállítottságú tiszti
kar agitációja még a magyar legénységre is hatott. S a főváros rövidesen, 
június 11-én tanúja lehetett a korábban rokonszenvező, de félrevezetett 
olaszok ellenszegülésének is.) Holott a kormány a nemzetiségi mozgalmak
kal szemben az országban állomásozó idegen katonaságra is számított. 
Emellett számos vonatkozásban — mindenekelőtt a külföldön levő magyar 
ezredek cseréje kérdésében — szükség volt a bécsi kormánykörökkel, a 
bécsi hadügyminisztériummal a normális kapcsolatok megőrzésére. 

A nádor tanácsa — függetlenül attól, hogy eredetileg milyen megfonto
lásból fakadt — és a főparancsnok menekülése azonban egycsapásra új 
helyzetet teremtett! Lederer menekülésével nyilvánvalóan elismerte vét
kességét, sőt közvetve, a kiküldeni szándékozott bíróság illetékességét is, 
hiszen azért távozott el, hogy az előtt ne kelljen megjelennie. A főparancs
nok megfutamodása pedig szükségszerűen zavart okozott a minisztériummal 
szembeszegülő tisztikar soraiban, s megértette velük, hogy a törvény a Bat
thyány-kormány oldalán áll. Mindez lehetővé tette, hogy a katonasággal 
való összeütközés lidércnyomása alól szabadult minisztertanács — tudtunk-

43 Mertz Frigyes altábornagy, Komárom vára parancsnokának emlékirata szerint május 
11-én este 9 órakor, a kíséret nélkül érkezett Lederer a következő szavakkal lépett be hozzá: 
„Hier ist mein Asyl, ich habe auf Geheiss des Palatin Ofen schnell und in einen Fiaker 
verlassen, um einem von den Ungarn aufgestellten ungessetzlichen Gericht zu entgehen." 
Lásd Darstellung dar Ereignisse und des Verfahrens, wodurch der k. k. Feldmarschall 
Lieutenant von Mertz. . . vorhin Commandant der Festung Comorn in Ungarn, zu Wien 
kassirt worden ist. Aus dessen nachgelassenen Papieren zusammengestellt. (Als Manuscript 
gedruckt) Frankfurt a. M. 1860. 16—17. o. Idézi — és az emlékiratot sok esetben szinte szósze-
rint átveszi — munkájában Szinnyei József: Komárom 1848—49-ben. Budapest, 1887. 6. o. — Az 
emlékirat szerint Lederer teljesen egyedül, kíséret nélkül érkezett Komáromba. A vizsgálat 
során kiderült, hogy Lederer Budáról második segéde, Balogh Károly dragonyoskapitány kí
séretében távozott. (Lásd Nemzeti, 1848. május 26 [16]. 61. o.) Mertz emlékiratai, s nyomában 
Szinnyei szerint Lederer nem utazott tovább azonnal Bécsbe, hanem néhány napig a várban 
maradt, miről a város lakossága is tudomást szerzett. Így Komáromból is csak a legnagyobb 
titokban tudott távozni. Mint egy pozsonyi híradásból kiviláglik, két nap múlva utazott to
vább, s Pozsonyban egészen másként fogadták: ,,B. Lederer múlt szombaton érkezett Po
zsonyba és a ,,Vörös ökör" fogadóban szállott meg, hova katonai tiszteletőrök is állíttatának; 
más nap reggel már Bécsbe indult." (Bp. H. 1848. május 18 [839]. 474. o.) 



kal még mindig Batthyány és Kossuth távollétében — sokkal határozottab
ban cselekedjék, mint az éjszakai megdöbbent konferencián. így Ledérért 
haladéktalanul felmentették, a főparancsnoki tisztet ideiglenesen báró Boy-
nefourg Móric altábornagy, budai hadosztályparancsnokra bízták/14 Az ügyet 
— a nádor minden tiltakozása ellenére — nyilvános eljárást folytató ve
gyes bizottság elé utalták.45 Az eltávozott Lederer ügyében pedig azonnal 
Eszterházy külügyminiszterhez fordultak: eszközölje ki Bécsben, hogy az 
oda bejelentés nélkül elutazott Lederer a katonai vérengzés ügyében elren
delt vizsgálaton megjelenjék.'10 A minisztertanács mindkét intézkedését fal
ragaszokon tudatták a főváros népével, azonban azok már csak másnap, 
12-én reggel jelentek meg47 A falragaszon egy másik közlemény azt is tu
datta, hogy Zoltán János belügyi államtitkárt a minisztertanács utasította: 
úgy intézkedjék, hogy a vérengzésben részes katonai egyének a vizsgálat 
befejezéséig el ne távozhassanak, vagy át ne helyezzék őket.48 

A május 12-i népgyűlés és a vizsgálat kezdete 

Az elmondottak május 11-én délutánig csak kevéssé váltak ismertté. így 
nem csodálkozhatunk azon, hogy az esti órákban megjelenő Marczius Ti
zenötödike (amely elsőként foglalkozhatott a fejleményekkel), bár beszá
mol Nyáry és küldött társai sikeres közbelépéséről, minden eddiginél éle
sebb támadást intéz a kormány ellen. Vezércikke megállapítja, hogy a mi-
nisztérinim ténylegesen nem ura a helyzetnek, mert a de facto hatalom az 
idegen szellemű katonaság kezében van. ,,A magyar rninisteriumot e percz-
től fogva függetlennek tekinteni — szögezi le a lap — annyit tesz, mint az 
országot ámítani." Ezért azt követelik, hogy Nyáry alkosson új miniszté
riumot Kossuthtal.™ A lap egyben közli a márciusi baloldal nevében, hogy 
másnap, 12-én reggel 9 órára népgyűlést hívnak össze a Nemzeti Múzeum
hoz. Az értesítés szerint két indítványt tűztek napirendre: 1. a Lederer 
ügyét vizsgáló bizottságba vegyék be az ifjúság képviselőit; 2. az ifjúság 
mielőbbi felfegyverzésének követelését. 

így történt, hogy miközben május 12-én reggel Budán, a volt helytartó
tanácsi épület nagytermében megkezdte működését a katonai vérengzés 
vizsgálatára kiküldött vegyes bizottság, ugyanakkor gyülekezett a közönség 
a Múzeum terére, amely a márciusi napok óta a népgyűlések klasszikus 
színterévé emelkedett. A népes gyűlés előadója (s egyben valószínűleg 
összehívásának indítványozója) Petőfi Sándor, a márciusi napok ünnepelt 
hőse volt. Beszédében — mint erről a korabeli sajtó tájékoztat — többek 
között javasolta: „Miután a mostani miinisterium, mint a tapasztalás szo
morúan tanúsítja, oly gyenge, miszerint nemhogy egész állam, de még 

44 Boyneburg Lederer távozásával egyébként is átvette a parancsnokságot. Lásd május 
11-én kelt, erről szóló jelentését, HNI. 1848:280. 
! 45 István nádor írta május 15-én Ferenc Károly főherceghez, hogy a vizsgálatot a kor

mány az említett formában saját felelősségére kezdeményezte, mert ő nem volt azt hajlandó 
aláírni. (Lásd Thim József: A magyarországi 1848—49-i szerb felkelés története. Budapest, 
Egyetemi Nyomda, 1935. III. 893—894. o.) 

46 Lásd OL. Az 1848—49-es minisztérium levéltára. Külügyminiszteri iratok 1848: 384.; Mi
niszterelnök, elnöki iratok 1848:111. — Az időközben Bécsből visszaérkezett Batthyány kül
dötte el Eszterházynak a levelet sürgönyileg (futárral), még 11-én éjjel 72i2-kor. (Lásd 

Nádori levéltár. István nádor iratai, miniszteri iratok 1848: 1128.) Itt kívánjuk megemlíteni, 
hogy Spira i. m. 177. és 605. o. tévesen teszi Lederer távozását május 12-re. 

i47 A felhívás közli: PH. 1848. május 13 (55). 431. o.; Papp D. i. m. I. 93—94. o. — A falra
gasz az 1848—49-es nyomtatvány gyűjteményben nincs meg. Hogy a felhívás mint falragasz 
megjelent, azt az PH május 13-i és a Nemzeti május 14-i száma jelzi. 

48 Lásd uo. 
Pí'9 MT. 1848. május %1 (49). 194. o. — Ugyanebben a számban Csernátoni cikke felelőssé 

teszi a minisztereket a kiöntött vérért. Degré pedig már beszámol Lederer szökéséről, ami 
ezek szerint még aznap délután köztudottá Vált. 
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csak egyetlen egy egyén törvényes biztonlétéről sem képes intézkedni: kül
döttség által a népgyűlésből szólíttassék fel a ministerium, hogy a nemzeti 
konventet a legeslegrövidebb idő alatt összehívja."50 Idézett tudósítás nem 
említi, de közismert tény, hogy Petőfi a kormány tehetetlenségét ostorozó 
beszédében, hazafias felháborodásától elragadtatva, szenvedélyes kirohaná
sában minden bizalmát megtagadta a Batthyány-kormánytól. Történelmi 
nevezetességű szavai szerint kijelentette: „Kutyámat sem bíznám illy mi-
nisteriumra!"51 Ezen a kissé elkésve tartott népgyűlésen elhangzott nyers 
és bántó támadás sem politikus, sem helytálló nem volt. Petőfi „veszett dü
hében" ejtett szavai nagy visszhangot váltottak ki, s — mint ismeretes — 
okozójává váltak a költő ezekben a hetekben egyre fokozódó népszerűtlen
ségének,52 így közvetve választási kudarcának is. 

Petőfi a népgyűlésnek két küldöttség választását javasolta: egyiket a mi
nisztériumhoz, a másikat a vizsgálatot folytató bizottsághoz kívánta küldeni. 
A népgyűlés mindkét javaslatot helybenhagyta. A 'minisztériumhoz menesz
tett küldöttség, amelynek tagjai voltak többek között Táncsics Mihály, Pálfi 
Albert, Degré Alajos, Glembay Károly és Dobsa Lajos, Petőfi vezetésével 
az előző nap délutánjára visszaérkezett Batthyány miniszterelnököt kereste 
fel Hatvani utcai szállásán.53 A küldöttség kívánságára a miniszterelnök 
összehívta az egész kormányt, így Széchenyi. Deák, Klauzál, Eötvös és Sze
mere mellett a beteg Kossuth is megjelent. Egyórás várakozás után Petőfi 
előadta a népgyűlés követeléseit: 1. hívják össze minél előbb a nemzetgyű
lést; 2. a katonai vérengzést vizsgáló bizottságba vegyék be az ifjúság kép
viselőit; 3. a vérengzésben részes katonai személyeket szigorúan büntessék 
meg. A miniszterelnök — Széchenyi naplója szerint — igen hűvösen, le-
ereszkedően fogadta a küldöttséget, s kurtán-furcsán válaszolt. Közölte, 
hogy az országgyűlést felszólítás nélkül is egybehívták volna, a másik két 
pontra vonatkozóan pedig megteszik a szükséges intézkedéseket. Széchenyi 
és Deák békítgető, magyarázó felszólalása után véget is ért ez a furcsa ta
lálkozó. M Ez volt az egyetlen hivatalos találkozás a nép költője és az ország 
kormánya között, ahol az egyik oldalon a polgári forradalom plebejus har
cosai, a másikon annak nemesi vezetői állottak. Ez az ellentét magyarázza 
Batthyány hűvös udvariasságát, s azt, hogy bár elvből meghallgatta a nép-

50 Reform. 1848. május 14 (12). 96. o. A tudósítás teljes szövegét közli Kéry Gyula: A ma
gyar szabadságharc története napi-krónikákban. (1848) Budapest, Franklin. 1899. 303. o. 

51 A kijelentésről a fővárosi lapok egyöntetűen hallgattak. Csak pár nappal később kö
zölte ezt, nyilván sanda szándékkal, fővárosi levelezőjének tollából a Pozsonyban megjelenő 
Bp. H. A tudósítás szerint Petőfi „fölingerült indulatai vad viharával" tört ki a miniszté
rium ellen, s ekkor ejtette ki az idézett szavakat. (Bp. H. 1848. május 17 [838]. 470. o.) Az 
esetet maga Petőfi erősíti meg augusztus 10-én írott cikkében. (Lásd MT. 1848. augusztus 11 
[128]. 515. o. Közli Petőfi Sándor összes Művei V. Budapest, 1956. 113. o.) 

52 Érdekes, hogy a költő, aki naplójának tanúsága szerint nem törődött A királyokhoz c. 
költeménye miatt ellene indított támadásokkal a május 12-i események visszhangjára rövi
desen reagált. Május 27-én írott, ismert cikkében magyarázatát adja tetteinek s egyben al
kalmat talál arra, hogy hitet tegyen politikai esziméi .mellett. (Lásd Ék. 1848. 11 [2,6]. 737—739. 
o. Közli Petőfi összes Művei V. 91—94. o.) Az említett cikk és Petőfi májusi közéleti szereplé
sének bővebb ismertetésére lásd Urban Aladár: Történeti adalékok egy Petőfi vers címvál
tozataihoz. Irodalomtörténeti Közlemények, 1963/3. 339—342. o. 

53 A mai Kossuth Lajos u. és Szép u. sarkán, átellenben a Horváth házzal, ahol Landerer 
és Heckenast nyomdája volt. 

5'. Leírását lásd MT. 1848. május 12—13 (50—51).; Munkások Újsága, (a továbbiakban MU.) 
1848. május 21 (8). 115. o.: Széchenyi naplója, i. m. 312. o.; Degré Alajos: Visszaemlékezé
seim. 2. kiad. Budapest, Pfeifer Ferdinánd, 1884. II. 26—27. o. — Degré úgy emlékezik, hogy 
együtt ült a minisztertanács. A MT beszámolója és Széchenyi naplója azonban kétségtelenné 
teszik, hogy úgy hívták össze a minisztereket. Abban is téved Degré, hogy a népgyűlés együtt 
várta volna meg a küldöttek visszatérését, s hogy a helyzetet a bécsi fiatalok küldöttsége 
mentette volna meg. Utóbbi április elején járt a fővárosban. (Az esetre lásd még Urbán Ala
dár: Zehn kritische Tage aus der Geschichte der Battyhány-Regierung (10—20. Mai 1848). 
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio His-
torica, tom. II. Budapest, Tankönyvkiadó, 1960. 108—110. o.; továbbá Splra György: 1848 Szé
chenyije és Széchenyi 1848-a. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1964. 213—214. o.) 
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gyűlés küldöttségét, a kormány munkájáról bővebb felvilágosítást adni nem 
volt hajlandó. 

Míg a nagy nevekből összeállított küldöttség a minisztériuminál járt, a 
másik csoport felkereste a Zoltán János elnökletével működő vizsgáló bi
zottságot. Ezt már nem találták eredeti helyén, a helytartótanácsi épület 
tanácstermében, mert az ülés kezdetekor a nyilvánosságból gyakorlatilag 
kirekesztett tömeg „Le az udvarra!" kiáltással benyomult és követelte, hogy 
a vizsgálatot a legnagyobb nyilvánosság előtt, az udvaron tartsák. A ve
gyes bizottság ekkor Nyáry indítványára a régi (budai) országház nagy
termébe költözött. Ide érkezett a népgyűlésből menesztett küldöttség azzal 
a követeléssel, hogy az ifjúság küldötteit is vegyék be a bizottságba. Nyáry 
ezt azonnal támogatta és javasolta Vasvári Pál és Vidács János beválasz
tását. Ezek távolléte miatt azonban a választás végül Lauka Gusztávra és 
Korányi Frigyesre esett.55 Ily módon Nyáry közreműködésével, még a kor
mány intézkedése előtt, sor került a népgyűlés egyik követelésének telje
sítésére.56 (Ez ellen Szemere tiltakozni is akart, végül azonban megelége
dett azzal, hogy Zoltán államtitkárt, a méltányosságra hivatkozva, a bi
zottságnak még két katonai személlyel való kibővítésére utasította.)57 

A vegyes bizottság egyébként május 12-i első nyilvános, talán kétezer 
főt is meghaladó hallgatóság előtt tartott üléséről, az ott hozott határoza
tokról még aznap nyomtatott beszámolót készített és terjesztette azt a fő
városban. Ebből értesült a közvélemény Lauka és Korányi beválasztásáról, 
valamint arról, hogy Ottinger vezérőrnagy, az ideiglenes hadügyminiszter 
útján olyan intézkedéseket tettek, „hogy a vérengzésben jelen volt tisztek 
Pest-Budáról el ne távozzanak". Azt is közölte a jelentés, hogy másnap, 
13-án reggel kezdik meg a vérengzésben részes gyalogos és lovas katonák 
kihallgatását, s kért mindenkit, aki szóban vagy írásban még nem jelent
kezett tanúságtételre, az 13-án reggel szintén jelenjen meg.58 A mozgalmas 
nap, amely megerősítette az előző napon a Nyáry vezette küldöttség által 
előidézett fordulatot, ily módon eredményesen ért véget. A közvéleményt 
azonban nem nyugtatták meg teljesen a fejlemények (amiben talán sze
repe volt a miniszterelnöknél járt küldöttség hűvös fogadtatásának), ezt 
bizonyítják a Pesten ezen az estén rendezett macskazenék, amelyeket a 
kormány tagjainak az esti órákban tartott minisztertanács félbeszakításá
val kellett lecsendesíteniük.59 

Az újabb csendháborítás miatt, a katonasággal való ismételt összeütkö
zés elkerülése érdekében, május 13-án Szemere Buda és Pest városa pol
gármesterihez intézett utasításában60 leszögezte: „Azon éjjeli rendetlensé
geket, melyek a város kebelében megújulnak, nem lehet tovább tűrni. Van 
szabadság, de kell lenni rendnek i s . . . Attól lehet tartani, hogy a rakón-
cátlankodás erőt vesz a békén .. . Kívánja a város érdeke, követeli a tör-

55 Lásd e r r e MT. 1848. m á j u s 12 (50). 198—199. o.: Reform, 1848. má jus 14 (12). 94. o. (Utóbbi 
Korány i nevé t tévesen K o m o r - n a k írja.) — A tün te tők emlí tet t beha to lásáró l Széchenyi is 
megemlékez ik n a p l ó j á b a n : ,,2000 L u m p e n h a b e n sich d rohend h ine inged räng t ! " (I. m. I. 312. 
o.) É rdekes , hogy az egyébkén t precíz Káro ly i A r p á d e l fogul tságában ehhez a ki té telhez azt 
a megjegyzés t fűzi h o g y a vizsgálat a L e d e r e r n e k adot t m a c s k a z e n é b e n „ b ű n ö s ö k " ellen 
folyt. 

M Hatvani Lajos (így élt Petőf i IV. Budapes t , Akadémia i Kiadó, 1957. 376. o.) t ehá t tévesen 
rójia fel e ké t kevéssé je len tős személy jelölését a koi rmánynak. 

57 BM. Elnöki i r a tok 1848: 62. — Szemere m á j u s 13-án kel t sk. foga lmazványa a következő , 
később á thúzo t t m o n d a t t a l kezdőd ik : ,,A kü ldö t t s égnek n e m vol t j ogában t ag ja inak számát 
szapor í tani , m i u t á n azt a minisz ter i t anács m e g h a t á r o z t a . " — A vizsgáló bizottság lé tszámá
n a k növelésére m á j u s 14-én k e r ü l t sor (Lásd Nemzet i , 1848. m á j u s 18 [11]. 39. o.) 

58 D á t u m n é l k ü l i n y o m t a t v á n y . (Lásd 1848—49-es nyomta tványok . ) 
59 A fe j l emények köze lebbrő l n e m i smer tek , csak Széchenyi nap ló ja említ i őket . (I. m. 

I. 312. o.) 
60 BM. 1848: 1135. Közli : P H . 1848. má jus 23. (63) 446. o. — A B u d á n a k küldöt t pé ldány , a 

m á j u s 14-i t anács i végzéssel együ t t k i n y o m t a t v a : 1848—49-es n y o m t a t v á n y o k . 
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vény a rend fenntartását." Ezért arra utasítja a polgármestereket és a vá
roskapitányokat, hogy ne tűrjék el — főleg éjjel ne! — „a zajos, békétlen, 
veszélyes osoportozásokat", s ha azok összeverődését nem tudják megaka
dályozni, úgy oszlassák fel azokat nemzetőri, sőt ha kell, katonai erővel is. 
„A rendet, a békét, mely a szabadság föltétele, minden áron fenn fogja tar
tani" — fejeződik be a belügyminiszteri utasítás. (Kiemelés az eredetiben.) 
Szemere egyidejűleg falragaszokon felhívással fordult a főváros népéhez,61 

amelyben hangsúlyozta, hogy a budai véres botrány vizsgálata megkezdő
dött, a vétkesek lakolni fognak. Ezért kívánatos, hogy most már álljon 
helyre „a polgárok és katonák közötti ama példás egyetértés, mely eddig 
a város nyugalmának egyik alapja volt."*0 Közli, hogy az „éjjeli kicsapon-
gásoknak" véget kell vetni és a város nyugalmát a nemzetőrség védelme 
alá helyezi. „Ezennel tiltatik minden éjjeli zajos csoportozás, minden 
becstelenítő lárma" — adja tudtul a tilalmat a falragasz, amely arra is fi
gyelmeztet, hogy ha a hatósági csendbiztos háromszori felszólítására nem 
oszlanak szét, nemzetőrséget, sőt katonaságot is felhasználnak a rend hely
reállítására. 

Képzelhető a megrökönyödés, amit ez a rendelet kiváltott: a katonaság 
önkényes és véres „rendcsinálása'' utáni harmadik napon a független kor
mány belügyminisztere az ellenséges érzelmű sorkatonaság elleni tünteté
sek esetén ugyanennek a katonaságnak igénybevételével fenyegetőzik! 
A visszás helyzet és Szemere indokainak megértéséhez tudnunk kell azon
ban azt, hogy Lederer Komáromból május 12-én bizalmas levélben azt ta
nácsolta Boyneburgnak (és a nádornak), hogy minden lehetőségre készen 
Budán vonják össze a fővárosi helyőrséget.63 Tanácsát megfogadták, s a 
pesti helyőrséget valószínűleg 13-án vonták át Budára.64 így érthető, hogy 
a katonaság bizonytalan célzatú intézkedései fokozott éberségre és körül
tekintő óvatosságra késztették a kormányt. Annál is inkább, mert tudo
másunk szerint a csapatok összevonásáról, illetve annak okáról csak utó
lag tájékoztatták a minisztériumot.65 Emellett a budai városkapitány jelen
tései arról számoltak be, hogy a katonaság ingerült, a tisztek kardjukat 
köszörültetik és nem jelennek meg nyilvános helyeken.66 Ilyen körülmények 
között attól is lehetett tartani, hogy a katonaság maga provokálja az újabb 
összetűzést, ezért Szemere elsődleges célja ennek biztos kizárására kellett, 
hogy irányuljon. A nyugalmat sikerült is a két fővárosban biztosítania, s 
nem kellett igénybe vennie a katonaság kétes értékű segítségét. Igaz, 13-án 
Pesten az Uri utcában a felháborodott fiatalság Lederer képében egy szalma-
bábot jelképesen fel akart akasztani, de — a híradás szerint — ezt sikerült 
megelőzni.67 Budán pedig ahol este 8 órától éjfél utánig állott a nemzet
őrség készenlétben, semmi rendzavarásra nem került sor.63 

61 1848—49-es n y o m t a t v á n y o k . Közli P H . 1848. má jus 23 (63). 465—466. o. 
62 A ka tonaságga l egyál ta lán n e m rokonszenvező lakosság m e g n y u g t a t á s á r a a felhívás 

közli , hogy a so rka tonaságo t rövidesen felesketik. 
63 Mertz: i. m. 17. o.; Szinnyei: i. m. 6. o., amely szer int Lede re r azt is meghagy ta , hogy 

szükség esetén v o n u l j a n a k vissza K o m á r o m b a . 
64 Lásd a 39. jegyzetet . — Mivel La tou r véget t m á j u s 15-i levele m á r m i n t m e g t ö r t é n t in

tézkedésrő l számol be erről , így a n n a k megvalós í tásá t legkésőbb 13-án kel le t t végreha j t an i . 
6-> L a t o u r n a k a kü lügymin i sz té r ium Elnökd i ra tok, 1848: 53. alat t ta lá lha tó , idézett tá jékoz

t a t á s á n a k ke le tkezése , főleg a m a g y a r hadügymin i sz t é r i umhoz szóló mel léke l t j egyzéke csak 
így ér the tő . 

66 BM. 1848: 1543, 1548. — Május 13-án Széchenyi is feljegyezte napló jába , hogy a k a t o n a 
ság lázadásá tó l t a r t a n a k (i. m. I. 313. oi.). A fővárosi k a t o n a s á g n a k a ny i lvános vizsgálat 
mia t t i h a n g u l a t á r a lásd István n á d o r n a k F e r e n c Káro ly főherceghez intézet t , m á j u s 15-i idé 
zett levelét : Thim: i. m. III . 893—894. o. 

67 Jakab István idézett napló ja . Lásd m é g Jókai Mór: Congrev r a k é t á k . Ék. 1848. m á j u s 21. 
(23) 658. o. 

68 BM. 1848: 1548. 
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Ezekkel a biztonsági intézkedésekkel függenek össze Szemerének ugyan
csak május 13-án, a nyilvános vizsgálat komolyságának és zavartalanságának 
biztosítására irányuló rendelkezései is. Igaz, már a május 11-i, a miniszter
tanácsból kelt utasítás meghagyta Zoltán államtitkárnak, hogy „bármily 
rendzavarás vagy háborgatás" esetén „a rendnek és csendnek tüsténti és 
tökéletes helyreállításáról... erélyes és szilárd határozottsággal" gondos
kodjék.69 Most azonban Szemere részletes rendszabályokat dolgozott ki „a 
törvény és a bírói eljárás szentsége" védelmére.70 Eszerint a hallgatóság 
fegyvertelenül vehet részt, csak a kijelölt helyen tartózkodhat, s tilos min
denféle javaslattétel vagy helytelenítés, mert zavar esetén kiüríttetik a ter
met, az ülést pedig felfüggesztik. A rendeleteknek az ad nyomatékot, hogy 
Szemere a rend fenntartása érdekében az egész pest-budai nemzetőrséget 
Zoltán János rendelkezésére bocsátotta. Az államtitkárhoz intézett utasítá
sokat a belügyminiszter egyidejűleg falragaszokon hozta a főváros tudo
mására.71 Egyben arról is gondoskodott, hogy 14-én reggel 200—300 főnyi 
fegyveres nemzetőr jelenjen meg a tárgyalás színhelyén a csend és a rend 
biztosítására.72 

Miközben Szemere mindent megtett azért, hogy rendőri után biztosítsa 
a főváros csendjét és nyugalmát, valamint a vizsgálat zavartalan lefolyását, 
Batthyány miniszterelnök olyan intézkedéseket kívánt hozni, melyek meg
akadályozzák a budai vérengzés: a katonaság önkényes beavatkozásának 
megismétlődését. Ennek érdekében ugyancsak május 13-án meghagyta Ot-
tinger vezérőrnagy, ideiglenes hadügyminiszternek, hogy haladéktalanul 
bocsásson ki olyan rendeletet, „mellyben a főhadi kormányoknak szoros 
kötelességévé tegye, miszerint semminemű polgárok által elkövetendő za
varos eseményeknél mindaddig ne interveniáljanak, míg arra az illető pol
gári hatóságtól fel nem szoríttatnak" .. ,73 Ezzel egyidejűleg kelt Batthyány 
másik utasítása, mely szintén azonnali hatállyal rendeli, hogy a május 7-i 
királyi kézirat — amely az országban és kapcsolt részeiben lévő minden ka
tonaságot a magyar kormány alá rendelt — „haladéktalanul mindenféle 
haditestületeknél, mellyek a négy főhadi kormány alatt állnak, egész terje
delmében publicaltassék" . . ?íl 

A vizsgálat eredményei 

Ilyen előzmények után és ilyen fejlemények között folytatta le vizsgálatát 
a katonai vérengzés körülményeinek tisztázására kiküldött vegyes bizott
ság, amely már május 18-án befejezte munkáját. (Május 12, 13, 14, 16. és 
18-án folytak a kihallgatások.) A vizsgáló bizottság eredményes munkát 
végzett: tisztázta az előzményeket, a vérengzés körülményeit, és megálla
pította, hogy kiket terhel a felelősség a brutális fellépésért, az indokolatlan 
vérengzésért. Ennek kiderítésében nagy szerepe volt Nyáry Pálnak, aki — 

69 PH. 1848. május 13 (55) 431. o.; Pap D.: i. m. I. 94. o. 
TO BM. Elnöki iratok 1848: 62. 
71 Kendszabály, 1848. május 13.; Lásd 1848—49-es nyomtatványok. 
72 BM. 1848: 1134. 
73 HNI. 1848: 151. — A rendelet május 16-án ment el a budai, péterváradi, temesvári és 

zágrábi főparancsnokságoknak (OL. Az 1848—49-es minisztérium levéltára. Hadügyminiszté
rium biztossági osztály 1848—79—1.) Május 20-án a belügyminiszter rendeletet bocsátott ki, 
amely szerint a lakosság által okozott zavarok miatt igénybevett katonaság költségeit a vét
keseknek kell megfizetniök. (Lásd BM. 1848: 1611. Közli Thim: i. m. II. 261—262. o.) 

74 HNI. 1848: 147. — Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a királyi kéziratról a bécsi hadügy
minisztérium csak május 12-én kelt levelében tájékoztatta magyarországi és kapcsolt részek
ben főhadparancsnokságokat. (Lásd Hadtörténelmi Intézet Levéltára. 1848—49. évi gyűjtemény, 
1/84.) — Forma szerint tehát Lederer nem kapott még utasítást a magyar kormány iránti en
gedelmességre» Mindez természetesen nem csökkenti felelősségét. 
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sokszor még az elnököt is háttérbe szorítva —, a bizottság lelke, a vizsgálat 
korrekt menetének éber őre volt. Nyáry tette fel a legkellemetlenebb kér
déseket a kihallgatott katonatiszteknek, ő összegezte a vallomások ered
ményét és az ő felszólalásai voltak a legnagyobb súlyúak. Nyáry fejtette 
ki a bizottmány katonai tagjainak, hogy a hadsereg nem felette áll a kor
mánynak, hanem mint annak alárendelt, engedelmeskedni tartozik. Ö har
colta ki, hogy a vérengzésben tettleg részes katonatisztek a bizottság előtt 
kard nélkül jelenjenek meg.75 Ugyanakkor nagy segítséget nyújtott Zoltán 
János elnöknek is ahhoz, hogy biztosítsa a tárgyalások zavartalan lefolyá
sát, hogy lecsendesítse az ezer, sőt gyakran kétezer főt is meghaladó hall
gatóságot, amely — egy-egy tanú vallomását hallva — többször kifejezte 
helyeslését, álmélkodását vagy felháborodását. Nyáry a jelek szerint e na
pokban ismét olyan népszerű volt mint márciusban.76 

A vizsgálat során kiviláglott, hogy már május 10-e előtt három nappal 
várta a katonaság — a városban folyó szóbeszéd alapján — .a Lederer el
leni tüntetést. Május 9-én Zedwitz őrnagy, a főparancsnok segédtisztjének 
utasítására egész éjjel őrjáratok cirkáltak Budán.77 A nevezetes napon pe
dig már a kora esti órákban két, alkalmilag összeállított gránátos szakaszt 
(amelyekbe jobbára nem magyarokat válogattak) és a 3. Szász király vasas
ezred Pesten tartózkodó ..tűzőrségének" (Feuer-Piquet)78 egy kis létszámú 
szakaszát a Várba rendelték, s kb. 9 óra körül Lederer lakása közelében, 
a fegyvertár (Zeughaus)79 udvarán elrejtették. (Ez a különítmény szám 
szerint 48 gyalogosból és 24 lovasból állott.) 

A kihallgatás arra is fényt vetett, hogy a tisztikarban már eleve élt az 
elhatározás, hogy a főparancsnok elleni tüntetést a katonai becsületen esett 
sérelemként fogja kezelni. Másrészt világossá vált, hogy a legénységet az 
első pillanattól tudatosan uszították és félrevezették. Elhitették velük pél
dául, hogy a kormány nem akar több újoncot adni, ezért nekik örökösen 
katonának kell maradniuk.80 A tüntetőkről azt terjesztették, hogy azok gyü
levész népség: „dunaparti csirkefogók", akiket a rablás célja hoz csak, 
amellett, hogy csúfot akarnak űzni az ősz főparancsnokból. A legénység 
(ti. a gránátosok) így még azt hihette, hogy most is — mint április 19-én, 
a pesti antiszemita zavargás idején —tulajdonképpen a kormány utasítá
sára cselekszik. 

A vallomások során kiderült, hogy a belügyminisztérium hírét vette a 
fokozott katonai készületeknek, ezért Perczel Mór, a rendőri osztály fő
nöke, munkatársa, Hajnik Pál rendőrtanácsos kíséretében még a tüntetés 
előtt megjelent a főhadparancsnoknál, hogy felvilágosítást kérjen. A szol-

75 Lásd ezekre a vizsgáló bizottságnak a 33. jegyzetben már idézett jegyzőkönyvét, elsősor
ban Nemzeti részletesebb közléseit. (Amelyből az is kiderül, hogy a katonatisztek inkább 
civilben jelentek meg.) Arra, hogy a katonatisztek írásban adhassák be vallomásaikat, lásd 
István nádor idézett május 15-i levelét. (Thim: i. m. III. 894. o.) 

76 Széchenyi ezt írta a vizsgálat kezdetekor, május 12-i naplójába: „Deák glaubt. . . Nyáry 
halt das Ganze mit Kossuth in der Hand." (I. m. I. 312. o.) Érthető, hogy ezekután a csá
szárhű tisztikar szemében Nyáry volt a legnagyobb szálka. „Nyáry was er — írta róla az el
lenséges érzelmű szemtanú — gegen den sich des Hass der Garnison conoentrirte." (Lásd H. 
Levitschnigg: Kossuth und seine Bannerschaft. Pest, Heckenast Gusztáv. 1850. II. 10. o.) 

77 Erre, valamint a tárgyalás során kiviláglott s alább elmondandó részletekre lásd a már 
többször idézett jegyzőkönyveket. 

78 A főváros helyőrségének kiegészítése a vidéken szétszórva elhelyezett lovasságból fel
váltva egy-egy osztály rendeltek be az ún. „Feuer Piket" szolgálatra. 1848. január 1-től a 3. 
Szász király vasas ezred látta el ezt a szolgálatot. (Lásd OL. Helytartótanácsi levéltár. Biztos
sági osztály iratai 1847—51—271.) Batthyány április 25-én rendelte el az ezred Cegléden állo
másozó osztályának Pestre szállítását. (Lásd HNI. 1848: 51.) 

79 A királyi palota mai északi szárnya helyén állott, 1901-ben lebontották. 
80 Vasvári jegyzetei szerint a tisztek azzal lázították a radikálisok ellen a magyar legény

séget, hogy azok a pozsonyi országgyűlés által adott szabadságot akarják megsemmisíteni. 
(Lásd Vasvári Pál válogatott írásai, Budapest, Művelt Nép. 1956. 294. o.) 
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gálattevő tisztek azonban brutálisan feltartóztatták őket, s minden tájé
koztatást megtagadtak.81 Azt is tudjuk, hogy a Budára vonuló tüntetőket 
már a hídfőnél figyelmeztette egy szemtanú a katonaságnak a Várban folyó 
készülődésére, de ezt nem vették komolyan. Sőt, amikor a katonaság a tün
tetők mögött valóban megjelent, azokat, akik azonnal futni készültek, a 
többiek „pecsovics, aki szaladni akar!" — kiáltással tartották vissza. 

Nem járt sikerrel a katonatisztek kísérlete, hogy bebizonyítsák: a tünte
tők kőzápora és szidalmai miatt megdühödött gyalogság parancs nélkül 
rontott neki szuronya val a tömegnek. Az sem sikerült a vasasok parancs
nokának elhitetnie, hogy ő „Auseinander"-t kiáltott (ami szerinte „lehet, 
hogy nem hallottak . . . " ) , de az egyik káplárt a lova elragadta, s a legény
ség ezt jeladásnak véve, utána zúdult. 

A szemtanúk és a katonaság vallomásainak összevetéséből lassan kiala
kult a teljes kép: amikor a tüntetők és az őket kísérő tömeg megérkezett 
a Szent György térre Lederer lakása (a Teleki ház) elé, a lovasság csend
ben kivonult a tér túlsó oldalán álló Sándor palota elé. Ezt követőleg a 
gyalogság is azonnal megindult rejtekhelyéről és a fegyvertár fala mellett 
(az ott folyó építkezések kő- és földhányásainak védelme alatt) előnyo
mulva, a térnek a királyi palota felé nyíló oldalát zárta el.82 Mindez pil
lanatok alatt történt, bár — mint említettük — egyesek már észrevették. 
Alig hangzottak el az első füttyök, amikor a Teleki ház második emeletén 
kialudt a világosság, erre — mintegy jeladásra — a lovasság hátulról ki
vont karddal rontott a f egy vertelen, s a nagy tömeg miatt mozdulni alig 
tudó tüntetőkre. A gyalogság pedig oldalról, feltűzött szuronnyal, rohamra 
vert dobszó mellett fordult szembe a menekülőkkel. Az út csak a Vízi, il
letve Fehérvári kapukhoz vezető Színház, illetve Szent György utcán volt 
szabad. A hirtelen és véres támadástól meglepett tömeg erre menekült. 
A Színház utcában azonban a menekülők a főhadparancsnokság83 (General 
Commando) előtt, az ottani főőrhelyről érkező gránátosokkal és olasz kato
nákkal találták magukat szembe. Vagyis a tüntetőket a jelek szerint — jó-
előre kigondolt terv alapján — bekerítették. (E katonákért a tüntetők meg
érkezésekor Zedwitz őrnagy menesztett küldöncöt.) Az ekkor érkező gráná
tosok (többségében magyarok) ejtették a lovasság után a legtöbb sebet és 
ők üldözték még a kapualjakba, lépcsőházakba menekült futókat is. Az 
olasz katonaság azonban — egybehangzó vallomások szerint — nem hasz
nálta fegyverét, hanem utat nyitott a menekülőknek.84 A roham, után mint
egy húsz, kardvágás és szurony által megsebzett vagy lovak által letapo
sott súlyos sebesült — köztük három életveszélyes állapotban — maradt a 
tett színhelyén.85 

A vizsgálaton Lederer természetesen nem jelent -meg, a kormány minden 
Bécshez intézett kérelme ellenére sem. így csak a főparancsnok segédtiszt
jeit, a budai térparancsnokot, a várbeli főőrhely parancsnokát, valamint a 
vérengzésben közvetlenül részes báró Lippe gránátos és Cerini vasas fő-

81 Felmerül a kérdés: a rendőri szervek, amelyek értesültek a katonai készületekről, miért 
nem tettek intézkedéseket a tüntetés megakadályozására, mint előző este? Erre azonban sem 
a vizsgálat, sem az ügy egyéb iratai nem adnak választ. (Lásd erre Jelenkor, 1848. május 21 
[60]. 248—249. o.) 

82 Ekkor még megvolt a Szarvas térre nyíló kapu, hová a királyi palota előtt a Palota téren 
(Burgplatz) keresztül vezetett az út — a menekülés útja. 

8.i A Várszínház mellett, a volt karmelita kolostorban, közel a Vízi kapuhoz. 
84 Ezt a sajtó m á r az első pi l lanat tól k iemel te . (Lásd P H . 1848. m á j u s 12 [54]. 427. o.; Ék, 

1848. má jus 14 [21]. 637. o. és má jus 18 [22]. 653. o. ; Je lenkor , 1848. má jus 14 [57]. 235. o.) 
85 Érdekes megemlíteni, hogy a kortárs Gelich munkájának megjelenést óta (Lásd I. köt. 

24. o.) a mai napig él a szakirodalomban az a téves nézet, hogy a tüntetőket sortűzzel fogad
ták. (Lásd például Fekete Sándor: A márciusi fiatalok. Budapest 1950. 105. o.; Kossuth Em
lékkönyv. Budapest, 1952. I. 292, 345.; n. 170. o.; Spira: A magyar forradalom. 181. o.) 
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hadnagyokat hallgatták ki.86 Ennek során világossá vált, hogy a katonaság 
kirendelésére Lederer adott utasítást, de a katonaságot vezénylő tisztek 
feletteseiktől csak általános utasítást kaptak. Lippe vallomása szerint ő 
parancsot kapott „die Person des Commandierenden zu vertheidigen". Ce-
rini pedig Sebes kapitány térparancsnoktól csak a rend fenntartására ka
pott utasítást. így a vizsgálat az említett két tiszt felelősségén kívül fényt 
vetett a tisztikar soraiban levő hangulatra, melyből olyan magától értető
dően fakadhatott a figyelmeztetés nélküli fegyverhasználat. Jellemző erre 
a szellemre Lippének a tüntetés szétverése utáni magatartása, amikor egy
részt megakadályozta Perczel és Hajnik ismételt kísérletét, hogy Lederer-
hez bejussanak (a növekvő katonai készületek leállítását akarták kérni), 
másrészt pedig borral vendégelte meg gránátosait „derék" magatartásukért. 
(Mint sikeres céllövészet után szokta tenni — vallották emberei.) A tanúk 
beszámoltak arról is, hogy a vasasok parancsnoka, Cerini sem győzte di
csérni legényeit, hogy „zum küssen" viselték magukat. (A borból, amit 
Zedwitz őrnagy vétetett, ők is kaptak.) 

A sebesültek és szemtanúk, majd az érdekelt katonatisztek és a véreng
zésben részes legénység kihallgatása után, május 19-én a vegyes bizottság 
elkészítette, s másnap 88 oklevél (írásbeli vallomások, orvosi látleletek, je
lentések) és 39 oldalas jegyzőkönyv kíséretében benyújtotta jelentését Bat
thyány Lajos miniszterelnöknek.87 A jelentés röviden áttekinti a történte
ket és közli, hogy az esetnek három életveszélyes sebesültje van, akik kö
zül azonban még egy sem halt meg.88 Megállapítja, hogy a vérengzés köz
vetlen okozói Cerini és Lippe főhadnagyok, akiknek a nép megtámadására 
konkrét utasításuk nem volt, s akik önkényesen áthágták azt az általános 
rendszabályt, hogy a katonaságnak csak akkor van joga fegyverét hasz
nálnia, ha a tüntetők megtámadják. „De közvetve felelős b. Lederer pa
rancsnok is — szögezi le a jelentés —, egyrészt azért, hogy a haza védel
mére parancsa alá adott fegyveres erőt saját személyes ügyében használta, 
anélkül, hogy erre az ország kormányával megbízott ministeriumtól uta
sítása, — vagy csak engedelme is lett volna; másrészt pedig azért felelős, 
mert a fegyveres erőt nem laka előtt, hanem elrejtett helyen állította fel. 
s annak speciális utasítást nem adott, miáltal a vérengzés nemcsak meg 
nem előztetett, hanem előidéztetett." 

A jelentést azután, az ügyre vonatkozó összes irományokkal együtt, Deák 
Ferenc az igazságügyminisztériumból május 28-án áttette a hadügyminisz
tériumba, amely azt másnap mindenestől továbbküldte a budai főparancs
nokságnak.89 Ezzel az ügy a katonai igazságszolgáltatás bürokratikus út
vesztőjébe került, s ott el is süllyedt.90 A vizsgálat így tulajdonképpen nem 
a felelősség megállapításával és vétkesek megbüntetésével érte el célját, 
hanem azzal, hogy — a közvélemény megnyugtatása mellett — Ledérért 
még a vizsgálat megkezdése előtt menekülésre, s ezzel a megzavarodott 
tisztikart a kormány és a vizsgáló bizottság illetékességének elismerésére 
késztette. Ennek a közeli napokban már kézzelfogható eredményei mutat
koztak. 

86 A két tiszt jellemzésére lásd Reform, 1848. május 14. 18 (12—13). 95, 103. o. — A tudósítá
sok a legtöbb nevet tévesen írják, így Cerini nevét Cserényire magyarosítják. 

87 BM. 1848: 1536'. (Fa rkas J á n o s n a k , a bizottság jegyzőjének foga lmazványa . A megszólí tás 
e lhagyásáva l szó szerint közli PH. 1848. má jus 26 (66). 478. o.; Pap D.: i. m. I . 104—107. o. 

88 Táncsics csak szóbeszéd alapján közölhette a hírt a 3 halott és 25 sebesültről. (Lásd 
MU. 1848. május 14 [7]. 97. o.) Ez a téves adat helyenként az újabb irodalomban is szerepel. 

89 H a d ü g y m i n i s z t é r i u m b iz tos ság i o s z t á l y 1848—90—7, 10. 
90 Ne feledjük, a katonai bíróság fellebbviteli fóruma Bécsben volt! Mindenesetre Petőfi 

augusztus 10-én írt, másik cikkében joggal jegyezhette meg, hogy a tettesek még mindig 
„büntetlenül fütyülnek". (Lásd MT. 1848. augusztus 11 [128]. 515. o.) 



Ezzel végéhez is értünk a május 10-i macskazene jelentősége miatt 
részletesen tárgyalt történetének. Egyet kell még megjegyeznünk: az a 
tény, hogy május 19-ig, a bizottság jelentésének elkészítése napjáig a há
rom súlyos sebesült közül senki sem halt meg, nem jelenti, hogy a budai 
macskazenének nem volt halálos áldozata. A három közül tudtunkkal kettő 
felgyógyult,91 a legsúlyosabban sebesült: Burger József, 23 éves nagyvá
radi származású orvostanhallgató azonban — aki több, mint két hétig le
begett élet és halál között —• május 28-án belehalt súlyos, kardvágástól 
származó fej sebébe.92 Róla emlékezve az 1848-as forradalom első áldoza
tának emlékét őrizzük — így búcsúzott tőle a márciusi baloldal nevében 
a május 29-én rendezett temetésén Vasvári Pál is . . ,93 

Következmények, következtetések 

A május 10-i budai tüntetés és az azt követő vérengzés tehát nehéz, vál
ságos helyzetet teremtett a fővárosban. Az így kialakult politikai válság 
egyik eleme a kormány és a katonai főhatóság között támadt feszültség 
volt, s másik a baloldal bizalmatlansága a Batthyány-kormány ügyvitele 
iránt. A helyzetet bonyolulttá tette, hogy a szerb felkelés e napokban kez
dett fenyegetésből valósággá érni, s nyugtalanító hírek érkeztek a szer
veződő román és szlovák mozgalmakról is. Ehhez járultak végül az újabb 
bécsi fejlemények, s a hír, hogy Ferdinánd király és császár május 17-én 
elhagyta Bécset, a birodalom fővárosát. Mindezek összetevői e májusi vál
ságnak, amely a Batthyány-kormány első nagy erőpróbája volt. 

A május 10-i és azt követő napok fejleményei messzire hatók és szerte
ágazók. Az első felelős minisztérium és a haderő (elsősorban a főhadpa-
rancsnokság) között kirobbant ellentét áthidalhatatlan szakadékot terem
tett, de a május 7-i királyi leirat Bécsből történt publikálása után a had
sereg — legalább látszatra — engedelmeskedett. Rövidesen, Mészáros had
ügyminiszter megérkezése után, sor került a katonaság felesketésére is — 
igaz, nem minden nehézség nélkül. Továbbá megkezdődött a katonai rak
tárak igénybevétele a honvédség felszerelésére is. A sorezredi tisztikar, s 
főleg a dandár- és hadosztályparancsnokságok, valamint a főhadparancs-
nokságok (General Commandók) törzse többségében továbbra is ellenséges 
maradt, ezen — az adott viszonyok között — nem könnyen lehetett változ
tatni. A kormánynak csak a főnadparancsnokságok háttérbe szorítása, szá
mára megbízható tisztek kinevezése, illetve előléptetése, valamint az or
szágban állomásozó idegen sorezredeknek a birodalom más 'részeiben levő 
magyar ezredekkel való cseréjére jelenthetett kiutat. Ennek folyamata 
egészen augusztusig — a nyílt szakítás közvetlen előjátékáig — egyre több 
nehézség útján haladt előre. 

Ilyen vonatkozásban a tárgyalt fejlemények csak felszínre hozták a lap-

91 Egyikről csak annyit tudunk, hogy Budán, az Irgalmasoknál ápolták. A másikat, Ru-
kassovits szabólegényt, május 15-én Pestre szállították, s ott másnap az egyetemi kórházban 
Balassa János, az ismert sebész sikeres műtétet hajtott végre rajta. (Lásd BM. 1848: 1543, 1546.) 

92 BM. Rendőri osztály 1848—1—224. — Valószínűleg Burgerre vonatkoztak a sebesültekről 
szólva az egyik szemtanú szavai: „ . . . egyiknek a feje volt bevágva és koponyája ketté
hasítva, úgy, hogy agyvelejét is láthattam". (Nemzeti, 1848. május 21 [13]. 50. o.) Az esetről 
bővebben lásd Urbán Aladár: 1848-as forradalmunk első áldozata. (Communicationes ex Bib-
liotheca Históriáé Medicae Hungarica. 41. (1967). 151—159. o.; Burger boncolási jegyzőkönyvét 
lásd Pest város levéltára, rendőri iratok 1848: 103. 

93 Ék. 1848. j ú n i u s 4 (25). 724. o.; Reform 1848. j ú n i u s 1 (17). 137. o.; Radica l lap , 1848. j ú n i u s 
1 (1). 1. o.; Nemzetőr, 1848. június 3. 702. o. — Itt kívánjuk megemlíteni, hogy nyilvánvaló té
vedésen alapul Spira György állítása (Kossuth Emlékkönyv. II. 145. o.), hogy a Lederer elleni 
tüntetés áldozata Hamara Mihály vasmunkás vo^t. Nevezett a június 11-i Károly-laktanyai 
összeütközésnél kapott halálos sebet. (Lásd Radicallap, 1848. június 15 [12]. 46. o.) 
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pangó, komoly problémát, amely a Habsburg-ház iránti feltétlen hűség 
szellemében nevelt tisztikar magatartásából adódott. Ennek a magatartás
nak korai felismeréséből fakadt a baloldal fellépése, majd a bizalmi válság, 
a kormány tehetetlenségének lelepleződése láttán. Ilyen értelemben a Le
derer elleni tüntetés igen fontos kérdésre hívta fel a figyelmet — igaz, ak
kor, amikor az a részleges megoldás fázisában volt már. A tüntetés kétség
telenül elérte célját: Lederer eltávolítását.94 Más kérdés, hogy a katonaság 
készülődésének ismeretében kívánatos lett volna, ha nem kerül sor a 
macskazenére. Batthyány bécsi útja ugyanis biztosította a megoldás lehe
tőségét, s ennek ténye ekkor már köztudottá vált. A baloldal így a tünte
tést presztízsveszteség nélkül elhalaszthatta volna Batthyány hazatéréséig, 
vagy a május 7-i királyi kéziratnak a hadseregnél való hivatalos publiká
lásáig, esetleg Mészáros Lázár hadügyminiszter megérkezéséig. 

Említettük, hogy a Lederer elleni tüntetést a jelek szerint már május 
9-én meg akarták rendezni, de elhalasztották. A halasztás oka ugyanúgy 
kereshető a belügyminiszter fellépésében, mint pusztán a katonai készüle
tekről érkezett híreken. (Ismerve a baloldalnak Szemere iránti ellenszen
vét, amely a Marczius Tizenötödike hasábjain oly gyakran kapott hangot, 
feltételezhetően a Budáról érkezett hírek tették meg hatásukat.) De miért 
vált olyan sürgőssé mégis másnap a tüntetés? És kik szervezték meg tu
lajdonképpen? A sebesültek között ismerős neveket talál az Életképek tu
dósítása95 — de a szervezők nevéről mit sem tudunk.96 Mindenesetre a 
kérdés további vizsgálatot érdemel, annál is inkább, inert felmerülhet a 
gondolat: nem provokáció eredménye volt-e a józan halasztás után mégis 
megrendezni a tüntetést addig, amíg a katonaságnak „erkölcsi" alapja volt 
a kormánytól függetlenül cselekedni? Kérdés, nem beugrató ügynököknek 
(„Pecsovics, aki fél!") esett-e igaza tudatában a fiatalság áldozatul akkor, 
amikor a nyilvánvaló fenyegető készületek ellenére felvonult a Várba — 
Lederer korlátlan uralmának szinte utolsó pillanatában? A kérdés talán 
furcsán hangzik, de gondoljunk arra, hogy az olasz katonaság és a honvé
dek között június 11-én, pünkösd vasárnapján keletkezett összeütközést 
maga a kormány is ügynökök munkájának minősítette.97 

Mindenesetre a macskazene, pontosabban az azt követő vérengzés ko
moly gondot okozott a kormánynak. Láttuk, az éjszakai minisztertanácson 
a kormány tagjai — Széchenyi kivételével — elítélték a katonaság fellépé
sét, s Ledérért hibáztatták. Egyidejűleg megtették az intézkedéseket a to
vábbi tüntetések megakadályozására. Az ennek érdekében hozott rendsza
bályok szigorúsága nem csupán Szemere belügyminiszter érzelmeit tükrö-

94 Először az osztrák hadügyminiszter kért négy hónapi szabadságot Lederernek (lásd 
HNI 1848: 213), majd június 8-án a magyar kormány kérte a királyt, hogy Ledérért ment
sék fel állásából, aki „mint főhadi kormányzó alig lehetne katonai érdemeihez képest itt 
kedves viszonyban".- (Lásd OL. Az 1848—49-es minisztérium levéltára. Hadügyminisztériumi 
iratok, kiadványok fogalmazványai 1843: 233, 502.; Lásd még PH. 1848. június 28 [93]. 597. o.) 

95 Ék, 1848. má jus 14 (21). 637. o. 
96 Erre sem a sajtó nem ad felvilágosítást, sem a vizsgálat nem tért ki rá. Pedig az egyik 

tanú, Ivánfi emlegeti a „macskazenét készítőket". (Lásd Papp D.: i. m. I. 95. o.) A Mar
czius éppen május 10-i számában úgy emlegeti a macskazenéket, mint a közvélemény ki
fejezőit és formálóit. (Lásd 29. jegyzet.) Ugyanakkor a vizsgálatról szóló egyik tudósítás 
szerint Korányi, az ifjúság képviselője, mintegy elhárítani látszik a radikálisok felelősségét 
a macskazenével kapcsolatban, amikor az ifjúságnak a katonaság iránti rokonszenvéről be
szél. (Lásd Nemzeti, 1848. május 25 [15]. 57. o.) Jókai pedig arról ír, hogy akik 13-án a Le
dérért jelképező bábut fel akarták akasztani, nem a forradalmi ifjúság soraiból kerültek 
ki. (Ék, 1848. május 21 [23]. 658. o.) A Radicallap első száma (június 1.) kis stílű, március 
lS-ét megcsúfoló demonstrációknak minősíti a macskazenéket. 

97 A jelek szerint annyira határozott bizonyítékok állottak a belügyminisztérium rendőri 
osztályának rendelkezésére, hogy haladéktalanul felállították a fővárosban megforduló ide
genek ellenőrzésére az Országos Rendőri Hivatalt. (Lásd erre Urbán Aladár: Honvédtobor
zás Pest-Budán 1848-ban. Tanulmányok Budapest Múltjából. XV. Budapest, 1963. 419-^20. o.) 
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zik, hanem azt is, hogy milyen komolynak ítélte a minisztérium a helyzetet. 
Kossuth, aki a tárgyalt kritikus napokban betegeskedett, később maga is 
utalt az országgyűlésen a május 10-i fejlemények káros következményeire: 
„Nyíltan kimondom, a lefolyt három hónap alatt egy dolog sem csinált a 
ministeriumnak annyi bajt, mint azon gyermekes haszontalanság, s a lég
jobb esetben semmi jóra nem vezethető pajzánság, hogy itt egy bizonyos 
magas állású katonatiszt insultáltatott macskazenével. Azt mondom, az em
bernek kár felvenni az illyen dolgot, de e tény a ministeriumnak végtelen 
sok bajokat okozott."98 

Külön kérdés a május 12-én rendezett népgyűlés, mind célját mind tá
gabb értelemben vett eredményeit tekintve. Ez a népgyűlés ugyanis egy 
teljes napot késett, hiszen Pest megye forradalmian fellépő bizottmánya 
Nyáry Pál vezetésével már az előző napon kikényszerítette a fordulatot: 
Lederer menekülését, a beígért vizsgáló bizottság kinevezését. Ügy tűnik, 
mintha a május 12-i népgyűlés rendezői nem akartak volna lemaradni az 
előző nap főszereplői (Nyáry, Teleki László, Patay, Jókai, Vasvári) mögött. 
S bár Petőfi kormányellenes támadása élesebb — és főleg nyilvánosabb — 
Nyáry fellépésénél, a követelések tulajdonképpen csak annyi újat tartalmaz
nak (az országgyűlés összehívásának sürgetése mellett), hogy a már kije
lölt vizsgáló bizottságba vegyék be az ifjúság képviselőt." Tudjuk, a mi
nisztertanács ezt meghallgatta, s még mielőtt intézkedett volna — Nyáry 
a követelést már valóra is váltotta.100 

Ez volt tehát a közvetlen eredmény. A május 12-i népgyűlés távolabbi 
következményei korántsem ilyen pozitívak. A Marczius Tizenötödike és 
Petőfi éles támadása ugyanis a közvéleményből meghökkent felháborodást, 
s gyorsan kibontakozó ellenakciót váltott ki. Ennek egyik megnyilvánulási 
formája volt a pesti polgárság május 13^án kezdődött kampánya, mely 
aláírási íveket körözött a kormány iránti bizalom kifejezésére. Május 18-án 
a főváros nemzetőrsége teljes létszámban felvonulva, ünnepélyesen nyúj
totta át a minisztériumnak a tudósítások szerint kb. 15—20 000 aláírást 
tartalmazó íveket.101 Az akció mindenesetre azt eredményezte, hogy Pest-
Buda konzervatív, addig tartózkodó elemei sietve felsorakoztak a kormány 
mellett. Batthyány az egész demonstrációt arra használta, hogy leszögezze: 
„ö kisszerű demonstrációk végett le nem m o n d . . . sem mozdul."102 

A kormánynak bizalmat szavazó magatartás egyben a baloldal elítélését 
is jelentette. Ez jellemezte nemcsak a sajtó nagy részének hangját, de a 
vidékről, a megyéktől és városoktól május végén—június elején érkező 
felirat-özönt is, amelynek többsége a kormány iránti bizalmát hangoztatva 
egyben kemény szavakkal kárhoztatja a radikálisokat. Bihar megye május 
14-én.kelt felirata még „Lederer Ignácz kebellázító merénye" miatt tilta

ss Kossuth július 21-i felszólalását lásd KÖM. XII. 610. o. — Kossuth Hírlapja augusztus 
18-án mégegyszer érinti ezt a kérdést. (Lásd i. m. 744. o.) 

99 A napirenden eredetileg az ifjúság felfegyverzése is szerepelt, de a tudósítások szerint 
a minisztérium előtt osak az 54. jegyzetnél említett három követelés hangzott el. (A felfegy
verzést egyébként Pest megye küldöttsége is követelte — a megye számára.) 

100 Külön figyelmet érdemel — mint ezt a 76. jegyzetnél jeleztük — Nyáry szerepe -ezekben 
a napokban. Tisztázásra vár még például, hogy május 11-i fellépése után, tudtával került-e 
az aznap esti MT-be a neve, mint javasolt miniszterelnöké? Valószínű, hogy tudott a vizsgáló 
bizottsághoz menesztett küldöttségről, ő vitte keresztül az ifjúság jelöltjeinek azonnal bevá
lasztását. Amikor azonban Korányi másnap az ifjúság nevében felszólalt, Nyáry határozottan 
figyelmeztette, hogy a bizottmány előtt csak ,,a törvény és igazság nevében szólalhat fel 
bárki is . . . " (Lásd Pap D.: i. m. I. 95. o.) 

toi A korabeli napi sajtó rendre beszámolt az eseményekről, csak az aláírók számában 
térnek el a jelentések. A nádor 30 000 aláírót jelentett Bécsbe. (Lásd Andics: i. m. II. 98. o.) 

102 Széchenyi naplója, i. m. I. 316. o. — Batthyány valószínűleg Nádosy Sándor üdvözlő 
beszédére mondta, akinek nevét a közlő Károlyi tévesen Nádasdynak olvashatta. 
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kőzik,103 de 16-án Miskolc már ,,egy pesti párt töredéknek garázda törek
vésein" botránkozik, s egy szava sincs katonai vérengzésről.104 A székes
fehérváriak felirata is a macskazenét rendező fiatalokat ítéli el,105 miként 
sok más a továbbiakban. 

Mindez a baloldal jelentős háttérbe szorulását jelzi. Azt mutatja, hogy a 
radikálisok, akik márciusban még jelentősen befolyásolták az események 
menetét, most májusban nem tudtak maguk mögé állítani számottevő tö
megeket, sőt szembekerültek a közvéleménnyel. A jelek szerint május— 
júniusban a baloddal tömegbefolyása mélyponton volt (aminek kifejeződése 
az országgyűlési választások idején bekövetkezett kudarca), s amíg korábbi 
egysége megbomlása után10(í újjá nem rendezte sorait, s az új helyzetben 
fel nem találta magát, ezen nem is tudott változtatni. 

Ezek a fejlemények azonban nem választhatók el a május 12-i népgyű-
léstől, Petőfi ott elhangzott szenvedélyes kormányellenes kirohanásától. 
Jellemző a Petőfi ellen támadt közhangulatra, a „népszerűség tarpéji szik-
Iá j á"-ról történt gyors lezuhanására, hogy a belügyminisztérium rendőri 
osztálya már május 15-én este minden nehézség nélkül elérhette, hogy a 
Forradalmi Csarnokban egy gyűlésen — a többség helyeslésétől kísérve — 
Petőfit és Pálfi Albertet, a Márczius Tizenötödike szerkesztőjét hazaáruló
nak kiáltották ki!107 Ennek a megdöbbentő eseménynek súlyából keveset 
von le, hogy rendőri provokációról van szó, hiszen a fejlemények a bal
oldal legendás gyülekező helyén, a Pilvaxban történtek .. . 

* 

Így fonódtak egybe a kormányzat nehézségei — amelynek kiéleződését 
a radikálisok fellépése váltotta ki — a baloldal problémáival, amelyek 
részben egyenes következményei voltak az általuk kirobbantott válságnak. 
A kérdés tehát bonyolult. Jelen tanulmány keretében nem is követhettük 
nyomon az összefüggések minden szálát.103 Célunk elsősorban az volt, hogy 
megvizsgáljuk a május 10—12-i fejleményeket, bemutassuk azoknak a kor
mányra ós a baloldalra gyakorolt hatását és felhívjuk a figyelmet: a Bat
thyány-kormány tevékenységének differenciáltabb vizsgálatára van szük
ség ahhoz, hogy ennek az időszaknak ellentmondásait teljesebben, azok 
bonyolult összefüggéseiben láthassuk. Ezen ellentmondások között, úgy 
véljük, a bemutatott események megkülönböztetett figyelmet és — külö
nösen a nem katonai jellegű fejleményeket illetően — még további kuta
tást igényelnek. 

103 HNI. 1848: 302. 
104 BM elnöki iratok 1848: 201. — Feltételezhetően Szemere belügyminiszter keze is benne 

volt abban, hogy szűkebb hazája ilyen gyorsan, s így reagált a fejleményekre. 
105 Bp. H. 1848. május 24 (844). 494. o. 

106 A márciusi ifjúság szétszéledésére lásd Vasvári Pál Válogatott írásai, 301. o. 
107 Perczel Mór, a rendőri osztály vezetőjének jelentése Szemere belügyminiszterhez, 1848. 

május 16. Lásd BM. Rendőri osztály jelentései. — A levélből világosan kitűnik, hogy a neve
zett „nem annyira republicanus, mint hóbortos és demagóg" egyének ellen maga Perczel Mór 
szervezte a provokációt! 

108 Így nem foglalkozhattunk például a honvédtoborzás kezdetének, majd a Bécsből érkező 
híreknek a sorkatonaságra gyakorolt hatásával, mindezeknek, valamint az erősödő nemzeti
ségi mozgalmaknak a baloldalra tett hatásával. 
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АЛ А ДАР УРБАН: 
КРОВАВАЯ Р А С П Р А В А ВОЕНЩИНЫ С Д Е М О Н С Т Р А Н Т А М И 

10-ГО М А Я 1848 Г О Д А В БУДАЙСКОЙ КРЕПОСТИ 

Резюме 

Очерк питается изображать — подробным изучением предшествующих событий — 
хода, и последствий хорошо известного события; демонстрации, организованной пешт-
ской радикальной молодежью против австрийского генерала — барона Ледерера, ко
мандующего войсками в Буде — как упомянутое событие как повлияло на политику 
правительства или же на позицию и дальнейшую роль венгерской левой фракции. 

Выводы очерка могут быть сгруппированы по ниже следующим пунктам: 
1 .0б организуемой демонстрации было известно заранее в столице и австрийская 

армия знала о ней. Сначала они хотели организовать демонстрацию 9-го мая, но 
услышав о том, что армия тоже готовится, этот срок был отложен. На следующий 
день все-таки организовали демонстрацию так, как по сообщениям печати король в 
соответствии с апрельскими законами подчинил рядовой состав армии венгерскому 
министру обороны. 

2. Кровопролитная армия, которая напала на демонстрантов и разбила их без того, 
чтобы призывать их к прекращению демонстрации, вызвала своим действием огромное 
возмущение в венгерской столице. В следующий день, 11-го мая депутация Пештской 
области потребовала строгого расследования дела от наместника короля, Иштвана, и 
потребовала отдать генерала Ледерера под смешанный (гражданско-военный) суд. По 
совету наместника тогда генерал тайно убежал в крепость Комаром, а потом оттуда 
в Вену. 12-го мая на митинге Шандор Петефи, герой мартовских дней, строго осудил 
правительство, которое — кстати — в этот же день начало расследовать военное 
кровопролитие. По требованию митинга и представители молодежи были приняты в 
комиссию по расследованию. 

3. Гражданско-военная смешанная комиссия установила, что за необоснованное 
кровопролитие армии (в последствии которого сказались трое тяжело раненными; 
один из них в конце мая умер от головной раны) были ответственными офицеры, вы
веденной на улицу армии, и адъютант Ледерера, который не дал конкретного указа
ния командирам частей, предназначенных для главнокомандующего и расположенных 
в близости от событий. Расследование не выяснило вопрос о том, собственно кто ор
ганизовал демонстрацию и почему устроили ее в следующий день после 9-го мая все 
же, вопреки неизменной боевой готовности армии. . 

4. Военное кровопролитие — нерешительность правительства в отношении рядо
вого состава — сильно потрясло доверие радикальных. С другой стороны их критика 
рождала сильное противодействие в защиту Министерства-Баттяни как в столице 
так и в провинциях, в то же время твердо, обвинительно критиковали левую фракцию 
радикальных за их нетерпение. Вследствие митинга 12-го мая и популярность Петефи 
потерпела тяжелый ущерб, и предполагается, что это являлось одной из главных при
чин неудачи, — потерпевшей им на парламентских выборах, проведенных вскоре после 
событий. В то же время правительство оказавшись уже под влиянием новейших со
бытий (движения сербов на юге, вторая революция в Вене и бегство короля) вы
нуждено было принять также меры, как перевод южных крепостей в боевую готов
ность и издание приказа о вербовке солдат, которые за несколько дней восстановили 
доверие со стороны общественного мнения. Таким образом правительство-Баттяни 
стало хозяином положения, т. е. удалось избежать кризиса, вызванного недостаточно 
обдуманным проведением демонстрации. 

5. Наконец автор указывает: В эти дни не только трудности правительства сло
жились в последствии военной провокации, но и само радикальное левое крыло попало 
в затруднительное положение. В обтановке кризиса — развязавшегося собственно по 
их инициативе — выявились неорганизованность радикальных сил и отсутствие един
ства. Левое крыло на некоторое время изолировалось после указанных событий, его 
влияние на массы упало до минимума в мае-июне месяцах. Эти являются именно та
кими вопросами, которые потребуют дальнейшего внимания и исследования в связи 
с анализом вопроса кровавой расправы над демонстрантами 10-го мая. 
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ALADÁR URBAN: 
DIE MILITÄRISCHE BLUTTAT IN DER BUDAER BURG AM 10. MAI 1848. 

Die Studie versucht durch die ausführliche Untersuchung des bekannten Ereig
nisses: vorausgehende Vorfälle, Verlauf und Folgen der Demonstration der pester 
radikalen Jugend gegen den 'kommandierenden österreichischen General des 
budaer Genaralkommandos, Baron von Lederer, zu schildern und welche Wirkung 
das erwehnte Ereigniss auf die Politik der Regierung, bzw. auf das Verhalten und 
weitere Rolle der ungarischen Linke ausübte. 

Die Feststellungen der Studie kann man um folgende Punkte gruppieren: 
1. Die bevorstehende Demonstration war der Heupstadt und auch dem öster

reichischen Militär wohlbekannt. Ursprünglich sollte es am 9. Mai dazu kommen, 
doch infolge einer Nachricht über die Vorbereitungen des Militärs wurde sie 
vertagt. Am nächsten Tage — während die Presse .bekanntgab, dass der König, 
im Sinne der Aprilgesetze die regulären Truppen der ungarischen Garnisonen dem 
ungarischen Landesverteidigungsminister unterstellt hatte —, fand die De
monstration dennoch statt. 

2. Das Blutbad anrichtende Militär, das die Demonstranten ohne einen Aufruf, 
sich aufzulösen, angriff und zerstreute, löste in der Haupstadt durch seine Tat 
eine gewaltige Entrüstung aus. Die Deputation des pester Komitats forderte am 
nächsten Tage, dem 11. Mal, den Palatin und königlichen Statthalter István auf, 
eine tatkräftige Untersuchung einzuleiten und den General Lederer vor ein 
gemischtes (bürgerlich-militärisches) Gericht zu stellen. Dem Rate des Palatins 
folgend, floh der General insgeheim in die Festung Komorn und von dort nach 
Wien. Am 12. Mai verurteilte auf einer Volksversammlung der Held der März
tage Sándor Petőfi, scharf das Kabinett, das übrigens an demselben Tage die 
Erörterung der Bluttat unternahm. Auf Forderung der Volksversammlung wur
den auch die Vertreter der Jugend der Untersuchungskommission beibezogen. 

3. Die gemischte, bürgerliclumlitärische Kommission stellte fest, dass für die 
unbegründete Bluttat fies Militärs (die drei Schwerverletzte hatte, derem einer 
Ende Mai seiner Kopfwunde erlag) die Offiziere des abkommandierten Militärs 
verantwortlich sind, — so auch Lederers Adjutant, der den Kommandanten der 
Soldaten, die man zum Schutze des Oberbefehlshabers in der Nähe verborgen 
hielt, ;keine konkrete Befehle gab. Die Untersuchung klärte es nicht auf, wer 
eigentlich die Organisatoren der Demonstration waren und auch das nicht, warum 
man nach der Vertagung vom 9. Mai — trotz unveränderter militärischer Be
reitschaft — die Demonstration am nächsten Tage dennoch veranstaltete. 

4. Die militärische Bluttat, — ein Zeuge der Schwäche des Kabinetts den 
regulären Truppen gegenüber, — erschütterte das Vertrauen der Radikalen sehr. 
Ihre Kritik hingegen erzielte eine scharfe Gegenwirkung im Schutze des 
Batthyány-Ministeriums, so in der Hauptstadt, wie auch auf dem Lande, wäh
rend, man die Linke der Radikalen ihrer Ungeduld wegen, einer harten, ver
urteilenden Kritik unterzorg. Der Volksversammlung vom 12. Mai zufolge litt 
auch Petőfis Volkstümlichkeit einen schweren Schaden, und das war vermutlich 
einer der wesentlichen Gründe, warum er auf den kürzlich erfolgten Parlaments
wahlen einen Misserfolg erlitt. Durch den Einfluss der neuen Ereignisse (Bewe
gungen der Serben im Südlande, zweite Revolution in Wien und Flucht des 
Königs) war das Kabinett gleichzeitig gezwungen zu verfügen, die Südländischen 
Festungen in Bereitschaft zu stellen und die Honvéd-Werbung zu verordnen, 
wodurch das Vertrauen der Öffentlichkeit in einigen Tagen wieder hergestellt 
wurde. Dass Batthyány-Kabinett gewann also Oberland über die Krise, die man
gelhaft durchgedachte Demonstration verursachte. 

5. Abschliessend weist der Autor auf folgendes: in den Tagen nach der mili
tärischen Provokation vermehrten sich nicht nur die Schwierigkeiten der Regie
rung, sondern auch die radikale Linke selbst kam auch in eine schwere Lage. 
Durch die Krise, die sie eigentlich selbst entfesselte, zeigte sich die Unorgani
siertheit der Radikalen, der Mangel an Einheit. Nach den erörterten Ereignissen 
isolierte sich die Linke auf eine Zeit und ihr Einfluss auf die Massen sank in 
den Monaten Mal—Juni auf den Tiefpunkt. Dies sind die Fragen, die bezüglich 
der militärischen Bluttat vom 10. Mai noch weitere Aufmerksamkeit und For
schung beanspruchen. 
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A HUSZÁRSÁG KIALAKULÁSA 
A XVIII. SZÁZADI OROSZ HADSEREGBEN 

Honfi József 

A magyar—orosz kapcsolatok történetének kutatása az utóbbi időben 
egyre differenciáltabbá, egyre sokrétűbbé vált. Míg korábban a magyar tör
ténetírás a kiemelkedő személyiségek közötti viszonyt vizsgálta és csak el
vétve akadt egy-két munka, mely a gazdasági és kulturális kapcsolatokat 
vette szemügyre, ma már a kutatók figyelme elsősorban a gazdasági és kul
turális kapcsolatok kutatására irányul. Megkezdődött a Szovjetunió egyes 
köztársaságai és Magyarország népei közötti kapcsolatok feldolgozása is.1 

A nem nagyszámú irodalom tanulmányozása, az eredmények megállapítása 
mellett arra enged következtetni, hogy a kapcsolattörténet jórészt megre
ked egyes tények felsorolásánál és nagyon ritkán kísérlik meg a szerzők, 
hogy a két ország, illetve a két ország népei közötti kapcsolatokat a Közép-
és Kelet-Európában lezajló folyamatok egyik megjelenési formájának fog
ják fel és úgy értékeljék. Ráadásul a haladó kapcsolatok kutatása mellett 
nem fordítanak figyelmet más, nem a fejlődés irányában ható korábbi 
kapcsolatokra, s azoknak a különféle előjelű hatásoknak a beható vizsgá
latára sem, amelyek az állam és a társadalom különböző területeit egyes 
időszakokban érték. így kerül ki a kutatások érdekköréből a hadügyi es a 
hadtörténeti kapcsolatok kutatása is.2 Ugyanakkor keresve sem találhat
nánk még egy másik olyan területet az államéletben, ahol a kölcsönhatások 
jobban megmutatkoznának, mint éppen a hadseregben, akár olyan szem
pontból, hogy az állam és az adott társadalom életének különféle tényezői 
milyen kölcsönhatást mutatnak a hadüggyel, akár úgyis, hogy a szomszédos 
országok hadügye miként hat egymásra. És ebben nincs is semmi különös. 
Ez ugyanis pusztán annak a következménye, hogy az uralkodó osztályok 
mindig is tudatosan munkálkodtak azon, hogy hadseregük a legmegfele
lőbb legyen. A törekvések azonban mégsem eredményezték azt, hogy egy-
egy időszakban még az azonos társadalmi rendszerben élő országok hadse-

1 F igye lemre mél tó c ikkgyű j t emény je len t m e g u k r á n és m a g y a r szerzők tol lából Ki jev
ben. yKpaÏHcbKo-yropcbKH icTopHHHi 3B'H3KH. HayKOBa ayMKa, KilB, 1964. 
Ugyancsak é rdek lődés re t a r t ha t számot Tardy Lajosnak a magyar—grúz kapcso la tokró l szóló 
t a n u l m á n y a is . Tör téne lem, 1966. 

2 Győrkei Jenő és Józsa Antal: Magyar in t e rnac iona l i s t ák a Nagy Október i Szocialista 
Fór ra dal ocmban (Budapest , Kossu th . 1957.) c ímű é r t ékes m u n k á j a sem foglalkozik e k é r d é s 
sel, n o h a n e m lehet é rdekte len a n n a k a vizsgálata , hogy a Vörös Hadsereg in te rnac ional i s ta 
elemei, mi lyen m é r t é k b e n ha to t t ak a fo r rada lmi hadse reg h a d m ű v é s z e t é n e k k ia l aku lásá ra . 

— 95 — 



regei is teljesen megegyeztek volna egymással, mert gátat szabott ennek az 
adott állam gazdasági helyzete, morális állapota és azok a sajátos vonások, 
amelyek egy-egy országot jellemeznek. 

A hadügy belső mozgástörvényeire, valamint a különböző országok had
ügyeinek kölcsönhatására felfigyelt a XVIII. században Rumjancev orosz 
tábornagy is. Az európai országok és hazája hadügyeit vizsgálva megálla
pította : 

„Némely körülmény következtében az összes európai hatalmak szinte 
ugyanabban az időben rákényszerültek arra, hogy a hadüggyel — tekintet 
nélkül egyéb ügyeikre — feltétlenül foglalkozzanak; ám fizikai és morális 
állapotuk eltérő volta miatt egyikük hadserege sem lehet azonos a másikéval 
sem számbelileg, sem minőségben, és felismerve, hogy a hadügy súlyos 
terhet ró az állam egyéb ügyeire, most minden eszközt és módot fel
használnak arra, hogy jó kapcsolat alakuljon ki az államélet különféle te
rületei közöt t . . . Nekünk még inkább kell ezzel törődnünk, éppen hatalmas 
területünk mia t t . . . azért, mivel az ország lakossága nem azonos hitű és 
nem azonos erkölcsű, és a legcsekélyebb mértékben hasonlítunk a többiek
re, éppen ezért nekünk ügyelnünk kell arra, hogy csak számunkra hasznos 
módon és előnyeinknek megfelelően terjeszkedjünk, és csak a kiváló dol
gokban utánozzuk a többi államot (kiemelés tőlem — H. J.), lehetőségeink
nek és jövedelmeinknek megfelelően fegyverkezzünk . . . és rendkívüli mó
don tiszteljük azt a forrást, amely számunkra az egyetlen a katonai erők 
fenntartására, mégpedig a népe t . . . ügyeljünk arra, nehogy elszegényesít-
sük, hanem olyan eszközöket alkalmazzunk, hogy a veszély idején is legyen 
tartalékban pénzünk és képesek legyünk erőink meghatványozására anél
kül, hogy önmagunknak ezzel érezhetően ártanánk."3 

Mint látjuk, Rumjancev igen nagy jelentőséget tulajdonított azoknak a 
különös vonásoknak, amelyek a XVIII. századi Oroszországot, mint soknem
zetiségű, a fejlődés különböző fokán álló népekből összetevődő országot jel
lemzik és megkülönböztetik a kor nemzeti államaitól. így Oroszország had
ügye is sajátos, a körülmények által meghatározott fejlődési vonalon ha
ladt, de más országok hadügyeinek hatásától korántsem mentesen. E hatá
sok különösen akkor válnak érzékelhetővé, amikor az állandó hadsereg 
felállítása kerül napirendre. így például a XVII. században felállított „új 
szervezésű ezredek" (polki novovo sztroja) a nyugat-európai ezredekkel 
egyeznek meg létszámviszonyok, szervezés és az ezredben szolgáló tisztek 
rendfokozatai tekintetében egyaránt/1 Természetesen ezeknek az új szer
vezésű gyalogos és lovasezredeknek kialakul a sajátos oroszországi arculata, 
s mind hátrább szorítják a földbirtok nagysága után szolgáló nemesekből 
álló hadszervezetet, bár egészen a XVIII. század elejéig együtt található a 
két különböző alapelven nyugvó fegyveres szervezet. Az új hatására némi 
változás történik ugyan a régi hadszervezetben, így például megszűnik a 
származás alapján nyugvó rendfokozatok rendszere, de a szervezési forma, 
a csapatkiképzés módszere és a harceljárás a régi szervezésű alakulatoknál 
megmarad.5 

E változások a XVIÍ. századi orosz állam belső szükségleteiből fakadtak, s 

3 Rumjancev tábornagy gondolatai a hadsereg állapotáról. 
XpecTornaTHH no pyccKoň BoeHHoň HcTopHH. S z e r k . : A . T. BecKpoBHbiü. M o s z k v a , 1947. 221. O. 

4 Vö. Razín: A hadművészet története. Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1964. 201. o. 
5 Razin: i. m. 204—206. o. — Megjegyezzük, hogy ekkor az orosz hadseregben 2707 kül

földit tartanak nyilván, s a hadseregben külföldi tisztek is tevékenykednek. A hadsereg belső 
fejlődése azonban lehetővé teszi számuk csökkentését. így 1696 végen csak 954 külföldi tá
bornok és tiszt van orosz szolgálatban. A század végén külföldieknek szolgálatba való lé
pését már nem engedélyezik. 
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ezért is bátran nyúltak a külföldi tapasztalatokhoz, s eredményesen hasz
nálták fel a hadsereg erősítésére a lehetőségeknek megfelelően.6 

A kétfajta hadszervezet együttélése egyben tükrözte azt a felemás álla
potot is, ami a XVII. századi oroszországi társadalmat és gazdaságot jel
lemezte. 

így a XVII. század második felében a mintegy 370 000 főből álló orosz 
hadsereg létszáma a különféle szervezésű alakulatok között az alábbiak sze
rint oszlott meg: 

1. Régi szervezésű csapatok: 113 000 fő (ezen belül 49 000 lovas, 64 000 
gyalogos) 

2. Űj szervezésű csapatok: 90 000 fő (52 000 lovas, 38 000 gyalogos) 
3. Kozákok és irreguláris lovasság: kb. 160 000 fő 
4. Tüzérséget kiszolgáló személyzet: 3600 fő7 

Méltán mondotta Alekszej Mihaj lovics cár bécsi követe az Oroszország 
és a Habsburg birodalom között meginduló tárgyalás alkalmával az orosz 
hadseregről szóló ismertetőjében: „A mi nagy urunknak, a cár őfelségének 
az ő ellenségei ellen többféle felépítésű serege van: először nagyszámú hu
szárkötelékbe szervezett lándzsás század és sok ezer reiter kötelékbe szer
vezett puskás lovas és megint sok ezer dragonyos, többségük tűzfegyverrel 
ellátva.. ,"8 

A hadsereg a különféle hatások következtében állandó átalakulásban van, 
amelynek során egyre jobban előtérbe kerül a minőségileg új hadszervezet, 
s tűnik el a régi. Ez tapasztalható például mind a régi, mind az új szer
vezésű lovasság történetében is. 

A külföldi eredetű lovassági csapatnemek helyzete, fejlődése, vagy egyik
másik visszafejlődése és megszűnése végigkísér az orosz hadsereg XVIII. 
századi fejlődése folyamán. Közülük nem annyira a hadszervezetben elfog
lalt helyzeténél fogva, hanem a magyar—orosz hadtörténeti kapcsolatok, a 
XVIII. századi határvédelem, valamint a két ország belső helyzete és a had
ügy kapcsolata szempontjából igen figyelemre méltó a huszárság kialaku
lása és fejlődése az orosz hadseregben. 

A huszárság, mint lovassági csapatnem kialakulása Oroszországban 

A huszárok oroszországi megjelenését megelőzte hírük. Hogy a huszárság 
fogalma már a XVI. században is ismeretes volt, arról az írásos emlékek 
is tanúskodnak.9 Figyelmet érdemel e tekintetben Iván Pereszvetov Folya
modványa. Nevezett több éven át élt közép-európai uralkodók szolgálatá
ban, s Magyarországon is megfordult Zápolya János udvarában. Oroszor
szágba visszatérve írja meg Folyamodványát, amely tulajdonképpen az ab
szolút monarchia keleti típusának apologetikája és egyben a központi ál
lamhatalom megszilárdításában érdekelt orosz szolgáló nemesség érdekei
nek a kifejeződése.10 Pereszvetov művében beszámol külföldi útjáról is, ma-

0 Razin az „újtrendszerű", vagy „külföldi mintájú ezred" kifejezést nem tartja helyesnek, 
arra hivatkozva, hogy ez a kifejezés nem fordul elő a XVII. századi forrásokban. Szerintünk 
azonban ez a körülmény nem változtat azon, hogy az ezredek külföldi mintára szerveződtek. 

7 Stein: Geschichte des Russischen Heeres von Ursprünge desselben bis zur Thronbe
steigung des Kaisers Nikolai I. Pawlowitsch, Hanover, 1885. 25. o. 

d XpecToMaTHH no pyccKofi soeHHoS HCTOPHH. S ? e r k . : A. T. BecKpoBHwß. M o s z k v a , 1947. 111. o . 
9 Lásd: Fogarasi, valamint Kiss tanulmányát a Studia Slavica, 1958. 4., illetve 1960. 3—4. 

számában. 270—271. o. 
1° F. B. ÜAexaHOB: Pa3BHTHe pyccKoö o6njecTBeHHofi MWCAH. M o s z k v a , 1918. 150—179. O. 
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gyarországi tartózkodásáról szólva megemlíti, hogy ott többek között meg
ismerte a huszárpajzsot,11 amelyet igen jó védőfegyvernek tart és javasolta 
az uralkodónak ezek rendszeresítését az orosz hadseregben. Arra is ajánl
kozik, hogy e pajzsokat elkészíti.12 Fegyvertörténeti kutatást igényelne an
nak a megállapítása, hogy mennyiben valósult meg ez a javaslat — s meg
valósult-e egyáltalán? 

Számunkra most Pereszvetov írása csak abból a szempontból érdemel 
figyelmet, hogy tisztázni segíti a huszár szó megjelenésének időpontját az 
orosz társadalomban. A fogalom tehát részben magyarországi közvetítéssel 
kerül Oroszországba, de ez még nem bizonyít amellett, hogy Oroszország
ban ismerték volna ezt a lovassági csapatnemet. Erre jelenlegi adataink sze
rint az 1606—1612. évi lengyel—orosz háború idején került sor. A lengyel
országi huszárok azonban nehézlovasok voltak, páncéllal és kopjával fel
szerelve, s így tulajdonképpen az ún. Lanzenreiter egyik típusát testesítet
ték meg.13 Hozzájuk hasonló módon szerveződtek meg az első oroszországi 
huszár alakulatok is. Ezt lehet következtetni Alekszej Mihajlovics cár kö
vetének előbb említett beszámolójából is, amely szerint huszáron tulajdon
képpen a nehézfegyverzettel ellátott Lanzenreicert (oroszul k >r> > i, 
aki nem az oroszországi lovasságnál megszokott, hanem a lengyel huszá
rokra jellemző kötelékekbe szerveződik. 

A XVII. században az oroszországi huszár tehát nem azonos azokkal a 
könnyűlovas magyarországi huszárokkal, akikről, harcmódjukról egy kor
társ így nyilatkozik: „Ezeket tulajdonképpen lovas kalózoknak is nevezhet
jük, akiknek a harceljárásában minden szabálytalan, s ezért lehetetlen is 
ellenük harcolni, mert habár a roham kezdetén volt is valamiféle harcrend
jük, egy perc múlva már szét is szóródnak és mikor már azt hiszitek, hogy 
így szétszórt állapotban maradnak, újból megjelennek ugyanolyan harc-
alakzatban, mint először.14 

A huszárság, mint könnyűlovas csapatnem, csak később jelentkezik az 
orosz hadseregben. Kezdeti lépései egybeesnek az orosz reguláris hadse
reg megteremtésével. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a XVIII. század első 
negyedének katonai reformjai során a huszárság életrehívása meghatározó 
része lett volna a hadsereg újjászervezési programjának, hiszen ismeretes, 
hogy I. Péter reformjai következtében az orosz hadsereg lovassága egysé
gesen dragonyosokból állott. Rajtuk kívül a hadsereg nagyszámú irregulá
ris könnyűlovassággal is rendelkezett, amelyet a zaporogi, a doni és jaiki 
kozákok, valamint a kalmükök alkották. 

Az irreguláris könnyűlovasság alkalmazása az állandó hadsereg lovassága 
mellett más európai országokban is gyakorlat volt. így igyekeztek leküz
deni azt az egyoldalúságot, amely a reguláris hadseregekben a könnyű csa
patok hiányából következett. Ezért alkalmazzák a nyugati államok elősze
retettel a magyar, horvát könnyűlovasokat és gyalogosokat és kezdik 
meg később a hazai lakosság toborzása útján a könnyű csapatok felállítá
sát. Az irreguláritás gazdaságossági okokból még sokáig megmarad. Az ir
reguláris csapatokat csak háború esetén állították össze — a háború végez
tével szélnek eresztették. 

11 Pereszvetov azt írja, hogy a huszárpajzs azonos a macedón pajzsokkal. 
12 CoHUHeHue H. IlepecBeToea. Hsa. AK. HayK CCCP M >szkva—Leningrád 1956. 163—164. o. 
13 Meynert: Geschichte des Kriegswesens und Heerferíassungen in Europa. Wien, 1868. 3. 

köt. 232. o. — Choppin P. Meriemere hivatkozva leírja, hogy a len-^ei huszárság nehézlovas
ság volt. (Choppin: Les Hussards. Les vieux Regiments 1692—1792. 1898. 2—21. o. 

14 Idézi Gay de Vernon: Essai historique sur lorganization de la cavalerie légere. Paris, 
1853. 30—31. o. 
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Oroszországban nagy számban álltak rendelkezésre a könnyűlovas irre
guláris csapatok, hiszen Ukrajna déli részén Zaporogban, azonkívül a Don 
és az Urál folyóinál élő kozákokban a könnyűlovas katona minden jótulaj-
donsága együtt volt. Ráadásul a kozákság önként vállalta a határvédelem 
feladatait, évszázadok alatt kialakult katonai szervezetben élt, ami szoro
san összenőtt közigazgatásával, életformájával, szokásaival és jogrendjével. 
Mindez előnyére szolgált, ha arról volt szó, hogy irreguláris alakulatban 
szolgáljon, ahol saját harci szervezetében, kialakult taktikájának megfele
lően cselekedhetett. Ugyanakkor az előnyök hátránnyá váltak, ha a XVIII. 
században kidolgozott taktikai elveknek megfelelően akarták volna őket 
átszervezni. A régi hadszervezetük megbontása ugyanis egyúttal társadalmi 
szervezetük megbontását is jelentette volna. 

A kozák had- és társadalmi szervezet sajátossága már önmagában is eléggé 
mutatja azokat a nehézségeket, amelyekkel a kozák irrégularités felszámo
lása és a kozák reguláris lovasság kialakítása járt volna. 

S ha még hozzávesszük, hogy a kozákság az orosz abszolutizmus ellen 
egyre élesebb formában tiltakozik, akkor önmagától kínálkozik a válasz, 
hogy reguláris könnyűlovasságot szervezni az adott időszakban a kozákság
ból nem volt lehetséges. 

Az északi háború idején az orosz abszolutizmus két ízben is szembeta
lálja magát a kozákokkal. Az első alkalom 1707-ben kirobbant felkelés volt. 

A doni kozákok és parasztok felkelése Bulávin vezetésével azt ered
ményezte, hogy a doni hadsereg földje (A cárizmus a kozákságot helyhez
kötött hadseregnek fogta fel és területüket is így nevezte hivatalosan. Pl. 
Zemlja Vojszka Donszkovo) elvesztette önállóságát, sok kozák és paraszt 
esett áldozatul a megtorlásoknak. Erre következett Mazeppa zaporogi het
man árulása, melynek káros következményei a zaporogi kozákok önálló
sága elvesztésének kezdetét jelentették. Ez elsősorban abban nyilvánult 
meg, hogy 1722^ben Zaprozsjét a kisoroszországi kollégiumnak vetik alá.15 

Egyébként a doni kozákok atamánját is 1723-tól kezdődően már a cár ne
vezte ki, s az önállóságukat vesztett doni kozákok új hadszervezeti for
mában szerveződtek. A kozákmozgalmak példái is tanúsítják, hogy a regu
láris könnyűlovasság szervezetét másban kellett keresni. Az európai tapasz
talatok azt bizonyították, hogy a huszárság alkalmas arra, hogy mint köny-
nyűlovasság a reguláris hadsereg egyik alkotóelemévé váljon. A tapasztalat 
azt is megerősítette, hogy az első huszáregységeket olyan népelemekből kell 
kialakítani, melyeknél a huszárság hosszú múltra tekint vissza, s ezek a 
katonák tanítómesterei lehetnek a leendő hazai eredetű huszárságnak.16 

A kozákok mozgalmaiban látjuk elsősorban azt az okot, ami I. Pétert 
1707-ben az első huszárzászlóalj megalakításáról szóló rendelet kibocsátá
sára késztette.17 

A huszárzászlóalj létrehozásának ténye nem kerülte ugyan el az orosz 
hadtörténet kutatóinak figyelmét, az okok kutatásával azonban nem fog
lalkoztak — a huszárzászlóalj felállítását csupán Péter újító szenvedélyé
nek tartották. így például Puzirevszkij ezt írja 1889-ben megjelent mű
vében : 

„Nagy Péternek volt olyan óhaja is, hogy meghonosítja a huszárságot, 
ezért 1707-ben parancsára magyarokból, szerbekből, moldovánokból és ro
mánokból egy könnyűlovas csapatot hoztak létre 300 fővel volgai zászlóalj 

15 Kollégium a minisztériumnak megfelelő intézmény a XVin. századi Oroszországban. 
16 Az 1736-ban először felállított francia huszárezredekben is voltak magyarok. Vö. Dr. 

Melich János: Az orosz huszárság története. Budapesti Hírlap, 1899. június 16. 
17 rioAHoe coôpâHHe aaKOHOB POCCHHCKOS HMnepHH. I V . k ö t . , 379.o. (a t o v á b b i a k b a n ľ t C 3 P H . ) 
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(BoAíKcKan xopyHrBa) néven."18 Részint Puzirevszkijre, részint más, 
század végi orosz hadtörténetírókra hivatkozva ír erről a körülményről dr. 
Melich János is, kiemelve, hogy az első oroszországi huszárok között magya
rok is voltak. Melich adatai azonban csak ismétlését jelentik a már idézett 
orosz hadtörténetírók munkájának, s így részletezni sem érdemes.19 Sokkal 
figyelemre méltóbb már az 1912-ben megjelent orosz katonai enciklopédia 
erre vonatkozó közlése. Az enciklopédia az alábbiakban foglalja össze a kér
déssel kapcsolatos adatokat: „1707. április 20-án Péter hasznosnak talál
ván a könnyűlovasság rendszeresítését, megparancsolta a szerb származású 
Kigecs Aposztolnak,20 hogy Oroszország déli részén a szerbek, románok 
(vlachok) és mold vánok közül szedjen össze 300 derék és katonai dolgok
ban jártas embert, valamint 8 tisztet is. Ezekből az emberekből szervezett 
alakulatot vlach zászlóaljnak (BaAauicKan xopyHrBa) 21 nevezték el. 
Az 171 l-es török háború idején a toborzott huszárok száma emelkedett és 
az orosz hadseregben 6 vlach ezred és két zászlóalj alakult."22 Puzirevszkij 
adatai szerint az egyik szerbekből, a másik moldovánokból állt.23 

Hogy e növekedésre az 1711. évi hadjárat alkalmával került sor, csak 
csak részben indokolható azzal, hogy ezt a török háború tette szükségessé. 
A huszárezredek számának növekedésében közrejátszott azonban az a kö
rülmény is, hogy az északi háború idején a kozákság egy része a Bulavin-
felkelés és Mazeppa árulása következtében a cár nem támaszkodhatott, s 
ezért kellett megfogyatkozott irreguláris könnyűlovas csapatait a más né
pekből verbuvált huszárezredekkel pótolnia. Ezek a csapatok a prut-i had
járat után azonban nem maradtak meg. Ennek az volt az oka, hogy a kül
földiekből álló alakulatok igen sokba kerültek és így az uralkodó takaré
koskodott velük. A csapatok nagyrészének elbocsátása egyben azt is mu
tatja, hogy a huszárságot még ekkor sem tartották reguláris csapatnemnek, 
hanem olyan átmeneti formának, amely a reguláris és az irreguláris csa
patok között foglal helyet. A feloszlatott ezredek állományából csak 1500 főt 
tartottak meg, akiket három 500—500 főből álló magyar, vlach és kozák 
egységbe szerveztek.24 Azonban ezek létszáma is fokozatosan csökkent. En
nek ellensúlyozására 1714-ben szerbekből egy új irreguláris huszárezredet 
állítanak fel 963 főnyi létszámmal (10 század),25 1723-ban, az északi háború 
végén helyettük újból huszárezredeket kívánnak szervezni. Ekkor bízzák 
meg az Oroszországban élő Albanez szerb őrnagyot, hogy szerb huszárokból 
ezredeket szervezzen.26 Ezeknek azonban már más feladatot szántak: hely
hez kötött ezredekként Ukrajnában a határvédelem feladatát kellett volna 

18 77ysbipeecKuű: Pa3BHTHe nocTOHHHoň peryAHpHoS apMHH. Cn6. 1889. 86. o. 
19 Denison: A lovasság története c. munkájában így ír erről: „Péter . . . felismerte a köny-

nyűlovasság értékét, kozákjaiban igen nagyszámú könnyűlovassággal rendelkezett ugyan, de 
már 1707-ben óhajtott egy könnyű-, de rendes lovasságot, és emiatt egy 300 főnyi csapatnak 
a felállítását határozta el, mely csapat magyarokból, szerbek és moldvaiakból állott." (Deni
son: i. m. Budapest, 1884. 251. o.) Dr. Melich János, aki a Budapesti Hírlap 1899. június 16. 
számában: Az orosz huszárság története címmel írt tárcát, a huszárokról Markov, neves lo
vasság történészre és Szacharovra hivatkozik a fentiekkel kapcsolatban. 

20 Melichnél valószínűleg el í rásból e redően Kegics, de másu t t is Kicsics. 
21 Szembetűnő a különbség Puzirevszkij és a katonai enciklopédia között a zászlóalj elne

vezése tekintetében Míg Puzirevszkij volgai zászlóaljáról beszél, az enciklopédia Vlach zászló
aljáról tesz említést. Véleményünk szerint ez utóbbi a helyes, hiszen könnyebben feltételez* 
hető, hogy a zászlóaljat alkotó népek egyikéről (valószínűleg azokról, akik többségben voltak 
benne) nevezik el, mint éppen egy olyan folyóról, amely a zászlóalj toborzási helyétől messze 
esik. 

22 PoeHHan 3HijHKAone.ziHH. Cn6. 1912. 8. k ö t . 548. Ou 
23 Puzirevszkij: i. m. 86. o. — Stein szerb és lengyel zászlóaljat említ . 
24 rincbMa rieTpa BeAHKoro K <J>eAbAMapuiaAy rpacpy LUepeMeTeBy M o s z k v a , 1774. 88. O. ( a z e g y s é g e k 

neve Kommando) 
25 Puzirevszkij: i. m. 86. o. 
26 nC3PH. T. VII. 562. O. 
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ellátniuk az ukrajnai landmilíciával együtt.27 A huszárezredek felállítása 
azonban igen vontatottan haladt. I. Péter uralkodása utolsó éveiben mind
össze 340 főt sikerült toborozni és ezek száma is 1725-ben 94 főre apadt.28 

A huszárezredek, vagy a kisebb egységek elnevezése attól függött, hogy 
melyik nép fiai voltak benne többségben. 

I. Péter, amikor 1707-ben rendeletét kiadta, reális lehetőséget látott arra, 
hogy magyarok és szerbek is felcsapnak huszárnak a vlach zászlóaljba. 
Nyomban felvetődik a kérdés: honnan kerülhettek magyarok a huszár ala
kulatokba az oroszországi huszárság fejlődésének első szakaszán. 

Mindenekelőtt figyelembe kell venni, hogy Zaporogban, a kozákok között 
is éltek magyarok, akik különböző okok miatt menekültek el az országból 
és találtak otthont a szabad kozákok között. Sevcsenko nemrég megjelent 
tanulmánya felhívja a figyelmet arra, hogy már az 1649-ben összeállított 
kozák lajstromban is találunk olyan neveket, mint Elias Venger, Joszip 
Vengerin, Homa Ferenc, Marko Ugrin, István Vengrin, Komán Sztaraj stb., 
ami a nevek tulajdonosainak magyar eredetére vall.29 Joggal tételezhetjük 
fel, hogy az ilyen szökések állandóan voltak, s Ukrajna déli részén mindig 
találhatók voltak szökött magyar jobbágyok, éppúgy, mint románok, bolgá
rok és szerbek is, akik a török elől menekültek a kozákok közé. Ukrajna déli 
részén tehát adva voltak azok az emberek, akik ismerték a huszárságot és 
szívesen álltak fegyverbe, mert az az állapot egy időre legalább felszámolta 
létbizonytalanságukat. 

Az 1711-ben alakított ezredek gyors feltöltését elősegítették a Rákóczi
szabadságharc után Oroszországba menekülő kuruc katonák is, akiknek a 
cár nemcsak menedéket biztosított, de szolgálatába is fogadta őket. 

Jó néhány egykori kuruc tisztet is találunk ezekben az ezredekben. Thaly 
Kálmán meg is emlékezik róluk, de szerepüket eltúlozza. Thaly nézete sze
rint a kuruc tisztek és elsősorban Rákóczi egykori főhadsegéde, Máriassy 
Ádám huszár ezredes kezdték el a huszárságot Oroszországban szervezni.290 

Előző adataink alapján Thalynak azt az állítását elfogadni nem lehet. Ami 
Thaly megállapításából elfogadható, a jelenlegi ismereteink szerint abban 
összegezhető, hogy a volt kuruc tisztek közül néhányan egyes ezredek élére 
kerültek. így szolgált hosszabb-rövidebb ideig ezredparancsnokként az orosz
országi huszárezredekben Máriassy Ádám, Cserey János, Draguly Ferenc, 
Turkoly Sámuel és Jávorka Ádám.30 Szereplésükről, működésükről néhány 

27 Einige Wor te ü b e r die russ i schen Mil i tär-Kolonien i m Vergleiche mit de r K. K. ös ter 
reichischen Militer-Grenze und mit allgemeinen Betrachtungen darüber von Karl Frei
herren v. Pidoll zu Quintenlach. Wien, 1847. 2—3. o. — A betelepített és részben a zsoldból, 
részben saját gazdaságából élő határőrség rendszere általános jelenség volt. Miként Perjés 
Géza rámutat, ,,a törököknél is így volt, sőt az ókor, illetve a középkor olyan nagy államai
nál is, mint Róma, Kína, Bizánc." (Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, Gondolat, 
1965. 61. o.) 

28 HcTopH^ecKoe onncaBHe oaejKaw H BoopyaseHHJi POCCHHCKHX BOÍÍCK C pwcyHKaMH cocTaEAeHHoe no BMCO-
•jaümeMy noBeAemiio. 1899. II . 12. o. 

29 YKpalHCKo-yropCbKH ÍCTOPHIHÍ 3B'H3KH, HayKoBa ayiUKa, KÜ'B, 1964. 6. o. 
29/a Thaly Kálmán: Kosztolányi Jávorka Ádám ezredes, s a gr Forgách és Rákóczi levél

tár. Budapest. 1888. 23. o. 
30 Ezzel kapcso l a tban T h a l y n a k egy 1898-ban í r t c ikkéből idéz Thal lóczy. Dely név a la t t 

k iadot t . .Tudákos levelek 1914" c ímű ú t i ra jzában . Rendk ívü l szokat lan műfaj egy tör ténész 
számára , hogy megál lapí tása i t , megfigyeléseit i lyen út i ra jz fo rmájában mondja el, m i n d e n 
forrásmegje lölés és h iva tkozás nélkül . Thal lóczy azonban n e m él vissza a műfaj k íná l ta l ehe
tőségekkel és közléseit megb ízha tónak t a r tha t juk . Kü lönösen é r t ékesek t a n u l m á n y u n k szem
pont jából azok az adatok , amelyeke t az á t te lepül t Tisza—Maros v idéki h a t á r ő r ö k k e l k a p c s o 
la tban Mirgorodban való t a r tózkodás ü r ü g y é n közölt . Oroszországi huszá rez redek feláll í tási 
időpont jának azonban n e m 1707-et tar t ja , szer inte 1707-ben P é t e r n e k csak s zándékában volt 
a huszárság beveze tése a hadse regbe , s hogy 1721-ig c supán csak k ísér le tez tek a huszá rez re 
d e k felál l í tásával . Ö dön tőnek a huszá r ság oroszországi tö r t éne tében az 1751-es esztendőt , t e 
há t a t i sza -maros i h a t á r ő r ö k Oroszországba való á t te lep í tésének kezdeté t ta r t ja . V é l e m é n y ü n k 
szerint 1707—1721 közöt t i időszak több volt egyszerű kísér le tezésnél , és 1751 előtt — min t ez 
már tanulmányunkból is kitűnik — az orosz hadseregben értek el eredményeket a huszárság 
fejlesztésében). 
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adatot tudunk csupán. Így például Jávorkáröl és Csereyről annyit, hogy már 
a húszas évek elején lengyel szolgálatba mentek, Máriássyról, hogy részt 
vett még az északi háború utolsó szakaszában, harcolt a török ellen, s a 
kamenyeci békekötés után tevékeny részesévé vált azoknak a reformtörek
véseknek, amelyek a XVIII. század harmincas évei elején az orosz hadveze
tésen belül észlelhetők. Máriássy 1738-ig maradt meg orosz szolgálatban, s 
amint Thaly írja róla, 1738-ban Rodostóba távozott.31 Kevés és elégtelen ez 
az adatmennyiség ahhoz, hogy fel lehessen mérni a magyarok szerepét 
ezekben az ezredekben, hatásukat az oroszországi könnyűlovasság fejlesz
tésére. Egyelőre még ismeretlen az ezredekben szolgáló magyar közhuszá
rok száma és helyzete is. 

A magyaroknál jóval jelentősebb szerepük volt a szerbeknek, akiket jó 
lovasként tartottak számon az oroszországi katonai szakértők — maga 
I. Péter is. E mellett előnyükre szolgált, hogy mind nyelvi, mind vallási 
tekintetben is közel álltak az orosz néphez. Mint már előbb is említettük, 
a török zsarnokság elől menekülő szerbek szívesen telepedtek le Oroszor
szágban és vállaltak szolgálatot mint huszárok az orosz hadseregben. 1723. 
október 27-én kelt cári manifesztum Ukrajnában szándékszik letelepíteni 
a huszárezredekbe szervezett szerbeket. Katonáskodásuk ellenértékéül fi
zetést, „ratios et portios" pénzt, a családok személyre szóló földet kapnak, 
a toborzók a toborzottak felett parancsnokságot.'0 E cári manifesztum 
alapelvei irányadóul szolgáltak a század folyamán végbement későbbi tele
pítések alkalmával is. Albanez őrnagy megbízatása is ezen a manifesztu
mon alapult. A kivándorlók között találunk olyan csoportokat is, amelyek a 
magyarországi szerb határőrvidékről távoznak Oroszországba.33 

Az oroszországi huszárság fejlődésének második szakasza 

Az 1729—1733 évek hadügyi reformjai — melyek jelentős részben Bur-
chard—Christophor Munich nevéhez fűződnek — többek között foglalkoz
tak a határvédelem és a lovasság kérdéseivel is. Ismeretes, hogy Munich ter
vei alapján építették meg 1733—1742 folyamán az ukrán védelmi vonalat, 
amely délen mintegy 800 verszt hosszúságban nyúlt el a Don és a Dnyeper 
között. A védelmi vonal egymástól 10—10 versztre álló kisebb erődökből 
állott. Az erődöket falak kötötték össze egymással.34 A ihatárvédelmet a vé
dővonal mögé telepített, ún. landmiilícia látta el. Ezek tagjai földet kaptak, 
„hogy a közelség miatt jobban és alkalmasabb módon tudják mind magu
kat, mind a határt védelmezni, ugyanúgy, miként azt atyáik és nagy atyáik 
tették."35 Hadjáratokba a landmilíciát nem vonták be, legfeljebb az irre
guláris csapatokba kellett meghatározott létszámot a háború idejére kül
denie. 

A védőművek építése igen nagy terhet rótt a környék lakosságára. Később 
ezek mögött élő landmilícia eltartásának egy részét is fedezniük kellett, 
mivel katonatelepeken élők gazdasága nem tudta biztosítani a telepített 
ezredek fenntartását, noha a katonatelepek olyan céllal is létesültek, hogy 
a szolgálat mellett gazdálkodó katonák maguk teremtsék elő a létfenntar
tásukhoz szükségeseket.36 

31 Thaly Kálmán: i. m. 30. o. 
32 Bohdaneczky Ervin: Csanád v á r m e g y e nemzetiségi és gazdasági viszonyai a XVIII. szá

zadban . Csanádi v á r m e g y e i könyv tá r . 36. köt. 17—18. o. 
33 Uo. 19. o. 
34 OrpoeBaa n noAeBaa cAyîKÔa pyccKHx BOHCK BpeineH HMnepaTopa lleTpa BeAHKoro H HMnepaTpHUbi EAH3a-

BeTbi. MacAoBCKHH. M o s z k v a , 18831 157. o . 
35 MacjioßCKitü: PyccKaa apMi:>i B ceiviHAeTHiofo BoiÍHy. 1886. FlpHAoaseHHe. I. 217—218. o. 
36 stein: i. m. 71. o. 
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Az oroszországi haderő így két nagy csoportra: helyhez kötött és nem 
helyhez kötött alakulatokra oszlott. Az utóbbiak adták a tábori haderőt, 
amely megint reguláris és irreguláris csapatokra oszlott. A helyhez kötött 
és helyhez nem kötött szervezet az irreguláris alakulatokon keresztül kap
csolódik egymásba s csak — egyelőre igen vékony szálon — a huszárságon 
át kötődnek a regularitáshoz, mivel a későbbiekben egyaránt találhatunk 
nem helyhez kötött reguláris és helyhez kötött huszárezredeket. 

A nehézlovasság felállítása természetszerűleg megkövetelte más lovassági 
csapatnemnek kialakítását is. Megjelenik a karabiner, megmarad a dra
gonyos és növekszik a huszárság létszáma Az idegen behatások következ
tében egyoldalú lovas csapatnemek alakulnak ki Oroszországban is. A vita 
a seregek átszervezésénél a körül folyt, hogy melyik csapatnem legyen túl
súlyban a lovasságnál. A cél először a nehézlovasság szaporítása volt, majd 
újból a nagykiterjedésű hadműveleti területeken manőverezésre alkalmas 
lovasság felé fordul a figyelem. 1772-ben újból arra a következtetésre ju
tottak, hogy a nehézlovasság és a karabinerek számát kell növelni a hu
szárság és a dragonyosok rovására, majd megint a könnyűlovasság kérdése 
kerül előtérbe. A XVIII. század második felében, a hétéves háború idősza
kára az orosz lovasság — átesve a sok szervezeti változáson — végül vissza
nyeri mozgékonyságát — rohamban rajta-rajtában karddal támad.37 

Nem követhetjük végig e belső szerkezeti változásokat, s kérdésünk szem
pontjából újból csak a huszárság helyzetének alakulásával foglalkozunk 
behatóbban. 

Az 1727-ben felállított katonai bizottság és a Münich-féle bizottság is fi
gyelmet fordított a huszárság szervezésére, hiszen ez a csapatnem szeren
csésen egészítette ki a nehézlovasságot. Az egységek személyi állományát 
részben továbbra is magyarok, szerbek, moldovánok alkották, akik több
nyire vagy szökött katonákként kerültek Oroszországba, vagy pedig tobor
zás útján léptek orosz szolgálatba. 

Az erre az időszakra vonatkozó ezredlistákban, zsold jegyzékekben és 
egyéb katonai vonatkozású anyagokban gyakran találkozni magyarokkal, 
akik az orosz hadseregbe jelentkeztek. így 1729 márciusában az orosz had
seregbe lépett és esküt tett „a magyar Georgij Alekszandrov, a szintén 
magyar Fjodor Petrov és az ugyancsak magyar nemzetiségű Ivan Grigor-
jev", akiket azután a perejaszlavi területen állomásozó szerb huszárezred 
6. századába osztották be. Minden szolgálatban álló magyar vagy szerb ka
tonának az eskütétel után 5 rubelt fizettek ki.38 

A magyarországi eredetű huszárság számát azonban nem kizárólag a 
szökevények állandó átszivárgása biztosította. A létszámnak verbuválás út
ján való kiegészítésére is sor került. Ezt lehetővé tette az a viszony, amely 
a XVIII. században Ausztria és Oroszország szövetsége határozott meg. Az 
orosz udvar kérésére III. Károly engedélyezte, hogy Magyarországon huszá
rokat toborozzanak az orosz hadseregbe. 

Az első toborzás 1725-ben, a második tíz évvel később volt. Méretét te
kintve egyik sem mondható különösen jelentősnek. Lényegesen nagyobb 
horderejű voit már az 1737-ben rendezett toborzás, amikor Kárpátalján 
Cumming ezredes, Sztojanov alezredes és Bosics lovassági százados a kár
pátaljai ukránok közül lovaskatonákat gyűjtöttek az oroszországi huszár
ezredek számára.39 Toborzó kőrútjuk eredményesen végződött. Egyedül 

37 OiepKH HCTopHH. CCCP. XVIII. 2/noA. Moiszkva, 1956. 313—314. o. 
38 UlyAbrn I. f.; ľlpo SB'HSKH yKpaÏHH 3 YropujHHoío y X V I I I CT. HayKoBH 3anncKH. T . I. X X X V I I I . 

Vasopos, 1959. 132. o. f 
3(J B iede rman Ung megye i levél tár i ada t r a h iva tkozva közli a Russische Umtr i ebe in Un
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Ung megyéből 63 fő lépett az orosz hadseregbe, s amint a jelentésekből ki
tűnik, összesen mintegy 500 fő állt a zászló alá. A toborzások 1740-től egye
nesen szükségessé váltak, mert az orosz hadseregben reguláris huszárez
redeket állítottak fel s ezek feltöltéséről gondoskodni kellett. Elsőnek a 
szerb huszárezred alakult meg abból a mintegy 1000 főre tehető szerb 
huszárból, akik I. Péter uralkodása folyamán és azt követően vándoroltak 
ki Oroszországba.40 A katonai kollégium 1741. október 14-én kelt határo
zata pedig megerősítette egyrészt a szerb, másrészt a magyar, grúz és mold
vai ezredek felállításával kapcsolatban hozott eddigi intézkedéseket és ren
dezte szervezeti formájukat is, előírva, hogy mindegyik ezredben 10 század 
legyen. A grúz magvát a meglevő három grúz huszár kommandó alkotta és 
orosz szolgálatba lépő grúz huszárokkal töltötték fel.41 A moldvai ezredbe 
kerültek azok a moldvai katonák, akik 1738—39 között Munich parancsnok
sága alatt részt vettek a török háborúban és ezt követően Oroszországban 
maradtak. Számuk mintegy hétszázra tehető. A magyar ezred felállítása
kot ötszáz magyar huszár állt rendelkezésre. Mivel a kormányzat a lét
számhiányt megfelelő nemzetiségűekkel akarta pótolni, ismét csak nem ke
rülhette el a toborzást.42 Az így szervezett ezredek a későbbiek során is 
fennmaradtak — s legalábbis részbén megfelelő nemzetbeliekkel töltődtek 
fel. A magyar huszárezred II. Katalin uralkodásának késői szakaszában is 
megvolt.43 

A rendszeres magyarországi toborzások gyakoriságát az is igazolja, hogy 
Mária Terézia 1750-ben rendeletileg tiltja meg a további toborzást, amelyet 
eddig a korábbi szokásokra hivatkozva hajtanak végre magyar területen az 
orosz toborzó tisztek.44 

Magyarországi katonák azonban nem a korábban említett magyar huszár
ezredbe kerültek. Elég tekintélyes azoknak a száma is, akik a moldvai hu
szárezredbe jutnak be. 1741-től egyre inkább tapasztalható, hogy a szökött 
katonák, vagy jobbágyok Moldvába, onnan a Dnyeszter fő átkelő helyén 
fekvő Mogiljovba (ma Mogiljov-Podolszkij) igyekeznek, ahol az akkor len
gyel kézen levő városban huszártoborzás folyt, amely összefüggött a mold
vai huszárezred, az ukrán landmilícia állapotának megvizsgálására 1741-ben 
kiadott intézkedésekkel. Keit tábornok (főkormányzó) jelentése részletesen 
foglalkozik a moldvai huszárezred állapotával. A dokumentum bepillantást 
enged az ezred felépítésébe. Ezek szerint az ezred törzskarhoz 1 ezredes, 1 
alezredes és 1 őrnagy tartozik. Az al-törzskarban 1 ezred-szállásmester, 1 
ezredírnok, 2 kürtös van. A főtisztek: 4 kapitány, 1 főhadnagy és 6 zászlós. 
Az altisztek: 6 őrmester, 5 szállásmester, 20 káplár és 5 századirnok. A köz
huszárok száma 470 fő. Az adatok alapján tehát ez a lengyel—orosz hatá
ron szolgálatot teljesítő ezred — létszáma 500 fő volt — 5 századból állt, 
ellentétben a hadseregben működő ezredekkel, ahol egy ezred 10 századból 
állott, s a létszám 960 főt tett ki.45 Az ezred egészségi állapota kielégítőnek 
mondható. A fegyelmi állapotot illetően lényeges megemlíteni, hogy a je-

40 HcTopHHecKoe onncaHHe . . . I I I . k ö t . 9—10. O. 
41 BbicoMaünme yTeepíKaeHHMe uiTaTw rpy3HHCKHx rycapcKHx POT. 5. i n . 1738. U. 14. I V . 1740. Ü C 3 P H . 

X. köt. 446. o. N° 1754. — Grúziából is rendszeresen mentek Oroszországba katonai szolgálatot 
vállalni. 

42 nC3PH. XLIII . k. I. rész. 250—281. o. 
4 3 Így a Magyar családtörténeti szemle 1938. decemberi számában megjelent rövid cikk 

közöl egy adatot, amely szerint egy Kerekes Mihály nevű tiszt Oroszországból 1788-ban szö
kött meg Nagy Katalin vengerszMj regimentjéből. (D-r. Kerekesházy József: Nagy Katalin 
cárnő magyar katonái.) 

44 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL.) General Commando für Ungarn 
1750. 1—104. 

45 Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság Központi Állami Levéltára. Kijevi kancellária ira
tai (továbbiakban USZSZK. KAL. Kijevi kan cell ária.) fond. (f.) 59. jegyzék (j.) 1. őrszám (ősz.) 
781. 41. lap. (1.) 
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lentés időszakában szökésben levő katona nem volt. A szökés pedig nem 
volt ismeretlen fogalom, különösen a határmenti ezredekben. S hogy elég 
gyakran előfordult, azt az ezzel foglalkozó jelentéseken kívül abból is meg
ítélhetjük, hogy a szökött katonák felkutatására időnként meghatározóit 
pénzösszegeket utaltak ki.46 

A moldvai ezredekről szóló jelentés közli, hogy az ezred 1741 március fo
lyamán újabb magyar közhuszárokkal bővült. „Március 22-én 1 magyar 
nemzetiségű közhuszár érkezett. Március 25-én Kijevből Leontov vezénylő-
tábornok őexelenciájától érkezett 2 közhuszár."47 Hogy az utóbbiak is ma
gyarok voltak, az a jelentés másik részletéből is kitűnik, ahol március 25-i 
dátummal 2 magyar közhuszárról írnak.48 Az első, tehát a március 22-i 
esetben valószínűleg Magyarországból érkező személyről van szó, a máso
dikban világosan látható, hogy már korábban is orosz szolgálatban álló 
huszárok az újonnan érkezettek, akiket új szolgálati helyre vezényeltek. A 
moldvai ezred anyagában találkozunk olyan esetekkel is, amikor a török 
fogságból megszökött huszárok jelentkeznek az ezrednél és lépnek az ezred 
kötelékébe. Az ezred pénzügyi nyilvántartásában is szerepel olyan tétel, 
amelyben arról van szó, hogy pénzjutalmat adnak a török fogságból szö
kött katonáknak, „köztük egy magyarnak is, aki orosz szolgálatba kíván 
lépni."49 

„Az orosz hadseregben a katonai településeken szolgáló külföldi alattva
lók" névjegyzékéből arról értesülünk, hogy a magyarországi szökött kato
na, bárhonnan is szökik, mind Mogiljovba megy és ott jelentkezik szolgá
lati kérelmével. így a 110. tételszám alatt szereplő Szucsányi László is „meg
járta Moldovát, Volohiát s Magiljovban Filipovi es ezredes parancsnoksága 
alatt álló ezredbe verbuváltatott."50 Ugyanez az esete Tódor Vasziljévnek, 
akit a jegyzék szintén magyarként tart nyilván. Ez a katona poroszországi 
fogságából szökött meg, s ment egészen Volohiáig, ahol meghallván, hogy 
Mogiljovban orosz huszárezredet állítanak fel, odament és felcsapott a Fi-
lipovics-ezred huszárjának. A 122. tételszám alatt szereplő Dimitrij Szeme-
nov nevű magyar „Felvár51 városból szökött meg egy gyalogos ezredből Vo-
lohiába és onnan Mogiljovba ment".52 Ugyanez az útja Erdélyi Ferencnek (a 
szöveg szerint Ferenc Erdili), aki Pozsonyból szökött Magiljovba, ahonnan 
Kijevbe irányították, éppúgy mint sorstársát a Debrecen városbéli Grigorij 
Kamarovszkit, aki onnan apjával távozott és jelent meg Mogiljovban, ahon
nan pedig Kijevbe ment".53 

A magyarok azonban csak egy kis részét alkották annak a forgalomnak, 
ami akkor Mogiljovban lebonyolódott. Románok, szlovákok, németek, len
gyelek, bolgárok keresik fel Filipovics toborzó tisztjeit.54 

A katonákról közben lista készült, még pedig nemzetiség szerinti felosz
tásban. A Filipovics-ezredben levő külföldiek a nyilvántartás elkészítésé
nek időpontjában 107 főt tettek ki, s közülük 27 volt magyarnak beje
gyezve.55 

Az okmányok áttekintésekor szembetűnő azonban, hogy milyen kevés a 

46 USZSZK. KÄL. Kijevi kancel lá r ia . 1. 59. j . 1. ősz. 891. 7. 1. 
47 USZSZK. KÁL. k i j e v i kance l lá r ia , f. 59. j . ősz. 781. 41. 1. 
48 Uo. 
49 USZSZK. KÁL. Kijevi kance l lá r ia , f. 59. j . 1. ősz. 891. 7. 1. 
50 USZSZK. .KÁL. Kijevi kancel lá r ia , f. 59. j . 1. ősz. 1835. 9. 1. 
51 Valószínűleg Foldván. 
52 USZSZK. KAL. Kijevi kance l lá r ia , f. 59. j . 1. ősz. 1835. 11. 1. 
53 Uo. 
54 Az orosz hadse regben a ka tona i t e l epü léseken szolgáló külföldi a la t tva lók név jegyzéke 
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55 USZSZK. KAL. Kijevi kance l lá r ia , f. 51. j . 1. ősz. 1835. 17—22. 1. 



magyar vezetéknevű emberek száma, s ezzel szemben magyar nemzetiségű
nek írnak szláv vezetéknevű embereket is. Feltételezhető, hogy a magyar 
megjelölés ebben az esetben nem nemzetiséget, hanem Magyarországon élő 
embert jelent. Ebben az esetben világos, hogy magyarnak írják Iván Irdel-
jánt, hogy nem is tudták mindig eldönteni a nemzeti hovatartozóságot, s 
így előfordul, hogy a „magyar" szócskát áthúzzák és helyükbe „szerbet" 
írnak. Egyes kutatók szerint az oroszos hangzású nevek birtokosai kárpát
ukránok.56 Ezt alátámasztani igen nehéz, mivel többségénél nincs feltün
tetve, hogy Magyarország melyik részéből jött, s ennek a koncepciónak el
lene szól az is, hogy teljesen hiányoznak azok a tipikus kárpátukrán nevek, 
amelyek első látásra alátámasztják tulajdonosuk kárpátukrán mivoltát. A 
„magyar" szót nem értelmezhetjük „magyarországinak" más okból sem, és
pedig azért, mert a nyilvántartók különbséget tettek magyar és Magyaror
szágon élő, de nem magyar anyanyelvű emberek között. Egy 1741. novem
ber 22-én kelt esküszöveg aláírói — Jovan Szokolovszkij, Jovan Grigore-
vics és Ivan Nyikitics — neve után „ven. szer." bejegyzések szerepelnek, 
amely egyértelműen a „magyarországi szerb" orosz rövidítése.57 

Mégis mi lehet e jelenség oka? Véleményünk szerint különösen Magyar
ország ama területein, amelyek nemzetiségi összetétel szempontjából erős 
keveredést mutatnak, az összeházasodások következtében előfordulhattak 
olyan családnevek, amelyek bár magyarnak hangzottak, de viselőjük nem 
tudott magyarul — s fordítva is. Ez a feltételezés már egy sor más problé
mát is megold. A másik feltételezés abban áll. hogy az Oroszországban ki
került katona a vállalt szolgálati idő után Oroszországban szándékozott le
telepedni, vagy talán azért, hogy a szolgálatban gyorsabban jusson előre át
tért a provoszláv hitre, nevet változtatott és orosz alattvaló lett. Ilyen ese
tek voltak a XVIII. század 50-es éveiben is, s valószínűleg hasonló jelen
séggel állunk itt is szemben.58 

Huszárok Oroszország déli határőrvidékén 

Az idegenből származó huszárok jelentősége különösen megnőtt a XVIII. 
század közepén, mikor is Ukrajna déli részén külön határőrvidéket hoztak 
létre, ahol a feladatokat már kizárólag a huszárok és pandúrok látták el. 

E határőrvidék keletkezésének története szorosan összefügg az orosz biro
dalomnak az ukrán kozáksággal kapcsolatos politikájával, amely végső so
ron szükségessé tette az új határőrvidék felállítását. Ez azonban a kérdés 
egyik oldala. Számításba kell venni vizsgálódásunk során a Habsburg biro
dalomnak a magyarországi határőrvidékekre irányuló politikáját, mert tu
lajdonképpen ez a politika tette akaratlanul is lehetővé, hogy az orosz bi
rodalom viszonylag könnyen oldja meg a maga problémáit. 

Jelen tanulmány keretei között Ukrajna egészének az adott időszakra 
vonatkozó kérdésével nem foglalkozhatunk, csupán Ukrajna ama területét 
vesszük szemügyre, amely adott kérdésünkkel kapcsolatos. Ez a terület Uk
rajna déli része, amely határvédelem szempontjából a Krím felől érkező 
török és tatár támadások miatt mindig igen nagy fontosságú volt. Ezt a 
területet Zaporozsje néven ismerték s lakói, a kozákok látták el a határvé
delem feladatát. Ezért a kozákok egész sor kiváltságot élveztek, a katonai 
szervezetük teljesen áthatotta életmódjukat, szoros kapcsolatban volt az 

5ű Siilhn • i. m. 
57 USZSZK. KÄL. Kijevi kancel lá r ia , f. 51. j . 1. ősz. 2186. 48. 1. 
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egész kozákság társadalmi, gazdasági életével. Ukrajnának Oroszoroszággal 
való újraegyesülése után az ukrán és az orosz földesurak szerettek volna 
minél több földet megszerezni déli területekből. Ez a birtokszerzési politika 
a kozákság kiváltságainak megtépázásával, a kozák földek elfoglalásával és 
a kozákság szegényebb rétegeinek földhöz kötésével, jobbágysorba való ta
szításával járt együtt.59 

Ez az állapot politikai tekintetben úgy tükröződött, hogy a cárizmus — 
bár egyelőre nem nyúlt a régi évszázadok alatt kialakult szerkezethez, és 
még meghagyta a nép polkokra és szotnyákra való tagozódását, valamint a 
hetman főségét, mégis már 1709-ben orosz residenst küld Ukrajnába — 
1722-ben létrehozta a kisoroszországi kollégiumot Veljaminov brigadéros 
vezetésével. 1745—50-ben a bonyolult külpolitikai helyzet miatt a cárizmus 
engedményeket tett a kozák sztanyicák kérelmének, s visszaállította Ukrajna 
politikai önállóságát. 

A feudális viszonyok fejlődése nem ért el oly fejlődési fokot Zaporozsjé-
ban, mint Ukrajna egyéb területein. Itt is megfigyelhető, hogy a gazdag 
kozákok hatalmas birtokokat szereznek, amelyeken a tőlük függésben levő 
parasztokat dolgoztatják — rendszerint a téli tartás fejében, viszont ezen 
a területen ismeretlen volt a robot és a földesúri kényszer egyéb eszközei. 
Ezért Zaporozsje a XVIII. században is úgy tűnt a dolgozó nép szemében, 
mint a viszonylagos szabadság hazája, ezért a földesúri elnyomás alól igen 
sokan menekültek e területekre.60 

Zaporozsje gazdaságában a fő helyet az állattenyésztés, a halászat és a 
kereskedelem foglalta el. Az utóbbit főként Krímmel folytattak. A keres
kedelmet is a kozákság vezető rétege tartotta kezében és óriási vagyont 
halmozott fel. Életformáját tekintve egyre inkább a földesurakhoz vált ha
sonlóvá. 

A közigazgatási, politikai tekintetben Zaporozsje az orosz kormány
zat alárendeltségébe tartozott, s közvetlenül bal parti Ukrajna központi 
vezető szervei ellenőrzése alatt állott. Zaporozsjében magában a vezetés a 
kosevoj atamán kezében volt, aki a főemberek, a sztarsinák segítségével 
kormányzott. Közigazgatási tekintetben Zaporozsjét ún. palánkokra — négy 
északi és négy déli — osztották. Az egyes palánkok élén az ezredes állott. 
Fennhatóságuk alá tartoztak a kozák és paraszt közösségek (gromádák) ata
mán j ai. A kozákság vezető szervei minden fokon választott iszervek vol
tak, de ahogy mélyültek a társadalmi ellentétek, úgy váltak e választások 
egyre névlegesebbekké. 

Zaporozsje katonai erejét a terület megerősített központjában, a Szecs-
ben állomásozó fegyveres erő alkotta, amelynek létszáma a XVIII. század 
30—60-as éveiben 15—20 ezer főre tehető. A kozák sereg 38 kurenyre osz
lott, amelyek élén a kureny-atamán állott. Utaltunk már arra, hogy a za-
porozsjei csapatok alkották az orosz hadsereg irreguláris csapatainak egy 
részét. Az orosz kormány rendszeresen küldött a zaporozsj eiek számára pénzt, 
lőport, fegyvert, élelmet —, s ezzel együtt fokozatosan erősítette ellenőr
zését Zaporozsje felett. Zaporozsjében állandóan állomásoztak orosz erők, 
mégpedig a Szeccsel párhuzamosan épített Űj-Szecs elnevezésű belső védő
műben, amelyet nemcsak azért építettek ki, mert Oroszország Zaporozsjét 
fontos elővédnek tartotta dél felé — ezt a fontosságot a Törökországgal 
és a Krímmel való gyakori összeütközések még jobban aláhúzták. Koráb
ban is megvolt a Zaporozsje tartománya, a határvédelmet mégis egyedül a 
kozákság látta itt el.61 

50 One pKH HCTopHH C C C P . X V I I I CT. 2/noA. M o s z k v a , 1956. 546. o . 
60 HCTOPHH YKpaHHW T. I. KlieB. 361—364. o. 
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A kozák fegyveres erők mellőzését, illetve ellensúlyozását ebben az idő
szakban két ok magyarázza. Az első ok az a bizalmatlanság, amely az északi 
háború óta a kozákokkal szemben megmutatkozott. A másik — szerintünk 
a lényegesebb — ok abban rejlik, hogy nem akarták a kozákság súlyát erő
síteni, illetve helyreállítani. Ez ugyanis ama társadalmi állapotnak a meg
tartásával járt volna együtt, amelyek a korábban felsorolt változások mel
lett még mindig megvoltak, s nem felelhettek meg a terjeszkedni kívánó 
ukrán és orosz földesuraknak.62 Az orosz kormánynak a kozákok ellen irá
nyuló támadása nem közvetlen életformájuk, hanem az ezzel szorosan ösz-
szefüggő hadszervezetük ellen indult meg. Munich reformjai tervbe vették 
a kozák csapatoknak reguláris keretek közé való szorítását. Az átszervezé
sek elleni tiltakozásul csoportosan hagyják el lakhelyüket s 1744-ben a Sza
mara mellékfolyójánál, a Kurchnál telepednek meg, ahol létrehozzák a 
Cserkasz-sztanyicát. 

Katonailag azt a katonaelemet érte támadás, amelyet elővédként, felde
rítői szolgálatokra és az ellenség üldözésére is egyaránt a legjobban lehe
tett volna felhasználni. A támadás a katonai szervezeten át a kozákság meg
szabott életformáját, meglevő önállóságát is veszélyeztette. Az a körülmény, 
amelyben a kozákság élt, akadálya volt a jobbágyi viszonyok teljes kialaku
lásának, s már ezért is szét kellett azt robbantani. Mindemellett az északi 
háború tapasztalatai azt is megmutatták, hogy milyen veszélyeket rejt ma
gában egy katonailag szervezett társadalmi alakulat az államban. Éppen 
ezért a cári kormány szívesebben látta volna reguláris hadseregbe szervezve 
a kozákságot, ahol a katona nem azért szolgál, mert kiváltságának ez az 
ára.63 A reform egyben kaput nyitott volna a feudális viszonyok erősödésé
nek, a kozák sztarsinák földesúrrá való válásának és az orosz földesurak 
behatolásának erre a területre is. Ilyen nézőpontból tekintve, a kozák had
szervezettel kapcsolatban tervezett reformok beleilleszkednek ebbe az álta
lános folyamatba, mely egész Ukrajnában a jobbágyrendszer megszilárdulá
sát eredményezte, s amelyre 1784-ben II. Katalin reformja tett pontot, amely 
kimondta a Szecs feloszlatását, ily módon a Lengyelország felosztása ide
jén Oroszországhoz kerülő jobb parti Ukrajnában is végbement a jobbágy
ság röghözkötése. 

A kozákság vezető rétegei nem óhajtottak osztozkodni a hasznon az uk
rán és orosz földesurakkal. Minden erejükkel ellenszegültek azoknak a kí
sérleteknek, amelyek alapjaiban támadták a kozákság régi jogait. A köznép 
támogatta vezetőit e harcban, mert más területekhez képest viszonylag 
szabadabb körülmények között élt. Azok a mozgalmak, amelyekben a ko
zákok elégedetlensége megnyilvánult, komoly veszedelmet jelentett az orosz 
birodalom számára — tiltakozás volt ez az egyre erősödő feudális önkény 
ellen. 

A cári kormány nem alkudott meg — a kozákok mozgalmára új határ
őrvidék felállításával válaszolt Zaporozsjén. E határőrvidék katonaságának, 
parancsnokainak jelentős részét a Magyarországról Oroszországba kerülő 
szerbek és magyarok alkották. 

Az új határőrvidék felállítását Oroszország szomszédságában, Magyaror
szágon szintén a határőrvidéken lezajló folyamat előzte meg. 

Ismeretes, hogy Magyarország déli vidékein a török ellen az évszázadok 
folyamán kialakult egy összefüggő határőrvidék, amelynek legfiatalabb és 
legrövidebb életű részét a tisza-maroisi határőrvidék alkotta. Felállításának 

62 O i e PKH HCTopHH CCCP. XVIII CT. 2/noA. Moszkva. 1956. 346 és az azt követő oldalak. 
63 Minde r re lásd Anton Splnger: Die Kosaken c ímű művé t . Wien, 1877. 9—15. o. 
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előzményeihez tartozik, hogy 1690. augusztus 21-én nyert császári engedély 
alapján mintegy 32 ezer, a török elől menekülő szerb család Magyarországon 
telepedett le. Egy részük az ország déli területén, kisebb részük Szegeden, 
Budán, Egerben és Nagyváradon talált otthonra. A császári udvar ezt a be
telepítést a magyar rendek megkérdezése nélkül hajtotta végre. A szerb 
telepeseknek felmentést adott a tizedfizetés alól, katonai szervezetüket meg
erősítve biztosította a világi rendektől való függetlenségüket. A Tisza és 
Maros jobb partján telepítette le őket, hogy a török csapatok átkelését meg
gátolják. Az új határőrvidékre való áttelepítés 1703 tavaszára befejeződött.64 

Az új határőrvidék két kerületből állt, Szeged, illetve Arad székhellyel. 
A katonák száma a tisztekkel együtt 3854 volt — 1536 lovas, 2318 gyalogos. 

Fizetésüket különféle juttatásokban kapták, éspedig kétharmadrészében 
földet, egyharmadában pénzt és gabonát. 

A határőrvidék területét a megyétől elkülönítették, sőt a megye életében 
a határőrvidék parancsnokának igen nagy beleszólása volt: „A megye pénz
ügyeit csak katonai parancsnokok és a knézek beleegyezésével intézhette. 
A megyére érkezet rendeleteket a főispán bontotta ugyan fel, de kötelessége 
volt azokat rögtön a kormányzó tábornokkal vagy a szerb polgári hatóság 
fejének, a knéznek átküldeni. Minden társas összejövetel, minden tanácsko
zás meg volt tiltva a parancsnokló tábornok tudta és engedélye nélkül . . ."65 

Már a vázolt adatokból is világosan látszik, hogy a Tisza és Maros mentén 
letelepített katonaságnak belső feladatok ellátására is fel kellett készülnie, 
s a császári udvar által biztosított jogok jelentős csapást mértek a határ
őrség szomszédságában levő megyékre, a Habsburg centralizáció elkeseredett 
ellenfeleire. 

A Rákóczi-szabadságharc idején a határőrvidék belső funkciók ellátására 
alkalmasnak bizonyult. Rákóczinak az a kísérlete, hogy a határőrvidéket 
maga mellé állítsa, még Nagy Péter cár támogatása mellett is teljes siker
telenséggel végződött. 

A török ellen eredményesen folytatott háborúban azonban csakhamar 
visszaszerezték a temesi területet, az ország határa már a Dunánál húzódott. 
Ily módon a tisza-marosi határőrvidék feleslegessé vált. Az 1718. évi pozsa-
rováci béke után a török a temesi területekről is kivonult. Nem sokkal 
lehetett indokolni a Tisza—Maros határőrvidék fenntartásának szükséges
ségét. A határőrvidék feloszlatásáról addig nem is volt még szó az udvar 
részéről. Ezt csak a magyar rendek követelték. Az azonban észre lehe
tett venni, hogy az udvar sem számított már ekkor a határőrök fegyveres 
szolgálataira komolyan. Ezt bizonyítja az is, hogy míg a horvát—szlovén 
határvidéken erős alapokon és az uralkodó katonai nézeteknek megfelelő, 
gyorsan mozgatható, mintegy 50 000 főből álló csapat szerveződött és maga 
a határőrvidék is fejlődött, a Tisza—Maros határőrvidék katonai tekintetben 
is megmaradt abban a rendezetlen állapotban, mint a korábbi időben.66 

Amivel ekkor még magyarázni lehetett a határőrvidék fenntartását, az az 
volt, hogy idegen testet jelentett a centralizációval szembenálló megyék tes
tében. A császári udvar azonban a jövőt illetően szívesebben látta volna 

«< A H*«6i*Hr$£k +ö*-+pnpnpT-C! lásd Ivénvi István: A tiszai határőrvidék. (Hazánk I—III. 
kötet 1884—1885.) A horváth-szlavon határőrség történetével foglalkozik Gunter Erich Rothen-
berg: The Ausztrián Military Border in Croatia. 1522—1744. (The University of Illionis Press 
"L ^ .„.* . ^ . v v^uen a Tisza—Maros határőrvidékről is említést tesz. Megállapításai 
azonban nem haladják túl az eddig ismerteket. (I. m. 93—94. o.) 

65 Kiss Miklós: Erzsébet cárnő szerb telepesei. Marosvásárhely, 1909. 13. o. — Ez az egyetlen 
magyar nyelvű tanulmány, amely a kivándorlás kérdését részletesen a levéltári anyag alap
ján tárgyalja. Bár bevezető fejezetei erősen tendenciózusak, mégis a kivándorlás és a letele
pedés körülményeiről írottakban véleményünk szerint reális kepét fest. 

66 Fr. Vanicek: Specialgeschichte der Militärgrenze aus Originalquellen und Quellenwerken 
geschöpft. Wien. 1875. I. köt. 571. o. 
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őket munkából élő telepesekként, s ezért lassan erre igyekezett őket rászo
rítani. Az udvar e terv megvalósításához eléggé tapintatlanul és legkevésbé 
célravezető eszközökkel fogott hozzá. Támadást intézett a szerbek nyelve 
ellen azzal, hogy német tanítókat fogadtatott el a határőrvidék községeivel, 
majd pedig elrendelte, hogy a görögkeleti hívek is a római katolikus püs
pökök fennhatósága alá tartozzanak.67 Hogy mindez csak bevezető volt és 
később követte a többi kiváltságok elleni támadás is, s hogy a betelepült 
szerbek társadalmi helyzete hanyatlásnak indult, bizonyítja a Péró-felkelés 
1735-ben, amikor a határőrvidék népe és a déli megyék magyar és más nem
zetiségű parasztsága közös erővel tiltakozott az elnyomás, a feudális kizsák
mányolás ellen.08 

A határőrvidék puskaporos hordó lett. Mária Terézia 1741-ben Ausztria 
szorult külpolitikai helyzetében — engedményt téve a magyar nemességnek 
— beleegyezett, hogy ez a határőrvidék megszűnjön és a területet, mint 
korona- és kamarabirtokokat fokozatosan az illetékes megyék kapják vissza. 
Ezt a határozatot az 1741. évi országgyűlés 18. törvénycikkében mondta ki.(iU 

A határőrvidék megszüntetése redukció útján ment végbe. Már 1743-ban 
két szegedi huszár és pandúr kompániát feloszlattak. A határőrök egy részét 
beleegyezésükkel leszerelték, a másik részét a tiszai sáncok más állomás
helyeire osztották be. Üj állomáshelyeikre irányított katonák magukkal vi
hették ingóságaikat is. 1745-ben jelenik meg a parancs a zombori és bresz-
továci sáncok megszüntetésére. Ez évben helyezik előre a dunai határvidé
ket is régi vonalából délebbre, s kialakul a határőrvidék pétervárad—zi-
monyi vonala, amely a Titel—Kovilj vonalán húzódó tiszai határőrvidékbe 
csatlakozott. 1746-ban megszűnik a határőrvidék jellege a marosi sáncoknál 
Jenő, Világos, Ohaba, Irratos, Arad és Simanda állomáshelyeken is. 1750. 
augusztus 15-én a Tisza—Maros határőrvidék még megmaradt részét osz
latják fel, s a terület mint korona- és kamarabirtokok a Bács, Csanád és 
Arad megyékhez kerül.70 

A négy fokozatban lebonyolított redukció a határőrvidék egész lakosságát 
létérdekében érintette. A lakosságnak két választási lehetősége volt: vagy 
letelepszik a kamarától kapott telken a jelenlegi lakhelyén, vagy meg
marad határőrnek s áttelepszik az új dunai határőrvidékre, mely a Száva 
mentén Szerem, Pozsega, Valkó Verőce, Bács-Bodrog megyékről leválasz
tott területen ialakult meg. A tisztek is kételkedve fogadták azt az ígé
retet, hogy a szolgálattól való megválásuk esetén magyar nemességet kapnak. 

Különösen nagy makacsságot tanúsítottak a Tisza—Maros határőrvidék 
telepesei. Az új határőrvidék nem vonzotta őket, nem szívesen hagyták ott 
a Tisza—Maros vonal jól termő földjeit sem. Emellett joggal úgy érezhették, 
hogy rövid idő elteltével az udvar esetleg az új határőrvidéken is megkísérli 
jogaik nyesegetését. Ezért sokan azt kérték az udvartól, hogy inkább a te-
mesi kerületben telepedhessenek le. Báró Engelshofen altábornagy, a határ
őrvidék felszámolására rendelt bizottság elnöke 3592 családot le is telepített 
a Tisza bal partján a Maros torkolatától Nagybecskerekig, s ezekből a nagy-
kikindai illir ezredet alakította meg.71 

A megmaradt rész továbbra is előbbi állomáshelyén maradt. A megyék 
ugyanakkor változatlanul sürgették e határőrvidék felszámolását is. 1751. 
október 23-án az udvar meg is feddi őket magatartásukért. „ . .. semmi sem 
természetesebb, minthogy a határőrző katonák birodalmunknak határainál 
telepíttesenek le, ott mind sajátmagok, mind a közjóért, szabadságért és 

67 Kiss Miklós: i. m. 16—17. o. 
68 Márki Sándor: P é r o lázadása . Ér tekezések a t ö r t é n e t t u d o m á n y köréből . XV. 10. o. 
69 Fr. Vanicek: i. m. 571. o. 
70 Uo. 572—573. o. 
71 Kiss Miklós: i. mi 19. o. 
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biztonságért örködendők . . . ez oknál fogva, változván hatalmasan Magyar
ország végei, a Maros és Tisza melléki kerületek bekebelesítéséért illedel
mesen könyörgök kérelmeiket nem lehetett meg nem hallanunk" — hangzik 
a levélben.72 Egyébként a leirat változatlanul hangoztatja a kiváltságok ga
rantálását, s figyelmezteti a határőröket, ne válogassanak, ne bujtogassanak 
a rendelkezések ellen.73 

A határőrvidék lakosságának jó része mégis más irányba kereste a kiutat. 
Lehetőségként csillant meg előttük az, hogy Oroszországba utazzanak, s ott 
telepedjenek le, abban az országban, amelynek népe nyelvi és vallási tekin-
tefoen hozzájuk közel állt. 

„Sokat beszélgettünk Oroszországról, s a beszélgetés alatt felébredt ben
nem a vágy, szintén Oroszországban megtelepedni" — írja emlékirataiban 
Piscsevics.74 

A beszélgetések alapjául szolgálhattak azok a meg-megújuló toborzások is, 
amelyeket az orosz kormány Magyarországon folytatott. Az egyre többször 
megjelenő toborzó tisztek — különösen a határőrvidék redukciójának évei
ben — aggodalommal töltötték el a bécsi udvart, amely bár külpolitikájá
ban nem nélkülözhette Oroszország segítségét, s így a jószomszédi viszony 
fenntartása volt a célja, mégis arra kényszerült, hogy 1750-ben királyi le
irattal megtiltsa a verbuválásokat. 

A királyi leirat szövege így hangzik: „Bizonyos orosz tisztek Magyaror
szágra küldettek, hogy ott a korábbi példák szerint és az elnyert engedély 
alapján az orosz huszárezredek számára rekrutákat toborozzanak, jóllehet 
mi most azonnal azt válaszolhattuk, hogy a mostani állapotok az előbbiektől 
nagymértékben különböznek, mert eleinte csak kevés magyar nemzetiségű 
regimentjeink voltak, most azonban ezekből már sok van, és hogy minden 
a kiegészítésükre fordított fáradozás csaknem elégtelen lesz, ezért az idegen 
toborzást ebben a királyságban szigorúan megtiltjuk." A továbbiakban a 
királynő kéri a követeket, hogy a verbuválás betiltásának ezt az okát közöl
jék a cári udvarral, s amíg a tárgyalások ez ügyben nem fejeződtek be, a 
toborzó tisztek ne kíséreljék meg a toborzást. Azt parancsolja, udvariasan 
tudassák a toborzó tisztekkel, hogy „vagy térjenek vissza, vagy a következő 
határozat megérkeztéig anélkül, hogy toboroznának, maradjanak jelenlegi 
tartózkodási helyükön".75 

Egyébként a külföldi szolgálat iránti érdeklődés mértékét mutatják azok 
a kimutatások is, amelyeket az első redukció alkalmával készítettek abból a 
célból, hogy a tisztek szándékával, terveivel az udvar tisztába legyen. Köz
katonák esetében fel sem merült, hogy ők is gondolnak esetleg az Orosz
országba való áttelpülósre. így a határőrvidék népének megkérdezésekor 
nem derült ki, hogy azok, akik továbbra is katonáskodni kívánnak, hol 
akarnak szolgálni. A Tisza—Maros határőrvidéken a tisztek közül 72 kívánt 
katonáskodni, 50 meg akart válni a szolgálattól. A katonák közül 1881 jelen
tette be, hogy továbbra is szolgálni óhajt. A pétervári kerületben 224 ember 
vállalta továbbra is a katonáskodást, 149 pedig bejelentette, hogy a polgári 
foglalkozást választja. A reinkorporációs bizottság, hogy a határőrvidéki 
szerbekkel megkedveltesse az ittmaradást, javasolta, hogy a tisza—marosi 
határőrvidék idősebb tisztiéinek, akik a polgári állás mellett szavaztak, ma
gyar nemességet és kuriális birtokot kellene adományozni. Mária Terézia 

72 Szalay László: A m a g y a r o r s z á g i s ze rb t e l e p e s e k jogv i szonya az á l l amhoz . 1861. 58—61. o. 
73 Uo. 
74 Piscsevics orosz tábornok vándorlásai és kalandozásai.Budapest, 1900. 75. o. — Piscsevics 

is határőrvidéki tiszt volt, s 1753-ban vándorolt ki. Kiutazásának körülményeit és oroszországi 
életét izgalmas visszaemlékezésben örökítette meg. 

75 HIL. G e n e r a l C o m m a n d o für U n g a r n 1750 — 1 — 104. 
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beleegyezett a tervbe. 1751. március 11-én kihirdették, hogy a tisza—marosi 
határőrvidék tisztjei — akik legalább 1740 óta szolgálnak — nemességet és 
10 évre megfelelő földet kapnak szabad használatra; azon a földön 500 forin
tig építhetnek; 10 év múlva az építési költség megtérítése után az állam 
visszaveheti tőlük a földet. 1765. július 15-én a kapott föld tulajdonukba 
ment át.76 Ez sem csökkentette a kivándorlási kedvet. [Az 1751-ben még a 
Tisza—Maros határőrvidéken tartózkodó tisztek közül többet úgy tartanak 
nyilván, mint akik orosz vagy más meghatározatlan idegen szolgálatba akar
nak állni. így a névsorban szereplő 41 tiszt közül 12 kíván orosz, vagy más 
külföldi szolgálatba lépni.77 

Nézetünk szerint a „meghatározatlan idegen szolgálat" megjelölése is jó 
részben oroszországi szolgálatra vonatkozik, csak az oroszországi huszár
toborzások tilalmazása arra késztethetett egyeseket, hogy ne fedje fel terveit, 
nehogy meghiúsuljon az. 

A határőrvidéki események és a toborzás beszüntetése között feltétlenül 
összefüggés van. A bécsi udvar így is elejét akarta venni a Tisza—Maros 
szögében készült kivándorlásnak. Az abszolutizmusnak törekvése volt mindig 
a gyér népességű területek betelepítése, nemcsak Ausztria-Magyarországon, 
hanem például Oroszországban is, s egy ezzel ellentétes folyamat kedvezőt
lenül hatott az állam gazdasági helyzetére. 

A határőrvidék lakosságának 1751 októberéig véglegesen döntenie kellett: 
megválik-e a katonai szolgálattól és letelepül, vagy pedig átköltözik az új 
határőrvidékre. 

1751 tavaszától azok a határőrök, akik a két lehetőséget egyformán elve
tették, foglalkozni kezdtek az Oroszországba való áttelepülés megszervezé
sével. Az áttelepülni szándékozók csoportja nőttön-nőtt. Vezetője Kurticsi 
Horvát János78 ezredes lett, aki Erzsébet cárnőhöz írott levelében a határ
őrök befogadását kérte az orosz birodalomba. Horvát ezredes kérvénnyel 
fordult a magyar királynőhöz is, kérve, tegye lehetővé, hogy a megyékhez 
visszacsatolt határőrvidékről Oroszországba távozhassanak. 

Itt találkozik tehát az a két folyamat, amely közül az egyik Oroszország
ban, az ukrajnai Zaporozsjén, a másik Magyarországon, a tisza—marosi ha
tárőrvidéken érik meg, s amely nagyban hozzájárult az előbbi megoldáshoz. 

A bécsi udvar külpolitikai okokból nem zárkózott el a kitelepülést kérel
mező tisztek elől, s megbízta a haditanácsot, hogy a kivándorolni szándéko
zók részére útlevelet adjon ki. A kivándorlási kedvet csak annyiban korlá
tozta, hogy Engelshofent utasította; csak azoknak a határőröknek adja ki a 
fizetését, akik írásos nyilatkozatban kötelezik magukat az itthonmaradásra. 
Ezek az intézkedések nem voltak elégségesek a kivándorlás megakadályo
zására, ennek szervezése ugyanis sokkal erélyesebben folyt. 

Kiss Miklós a már idézett munkájában ír Kurticsi Horvátnak és híveinek 
arról a tevékenységéről, amellyel minél több határőrt rá akartak venni a 
kivándorlásra. Megállapítja, hogy Horvát rémítette a határőrvidékieket, 
hogy az ittmaradtakat erővel is a katolikus egyházba fogják téríteni.79 Hivat
kozik a szerző arra is, hogy Arad megye figyelmét is felkeltette a kivándor
lás és ennek megakadályozására katonaságot kért, „mert enélkül nem lehet 
a nyugalmat helyreállítani és a fenyegető kivándorlást, mely a vármegyére 
és az országra egyaránt káros, megakadályozni". (Kiemelés tőlem — H. J.)ö° 

76 Bohdaneczky Ervin: i. m. 19. o. 
77 OL. Őrig. ref. 155. 9—12. 1751. 
78 Ttiallóczy megjegyzi HorváTról, hogy ,,a m a g y a r a lv idéken szü le te t t 1749-ben, 40—42 év 

körül járhatott." Azt is megemlíti, hogy magyarul és latinul is jól beszélt. (Dely: Tudákos 
levelek 1914. o.) 

79 Kiss Miklós: i. m. 24. o. 
80 Uo. 25. o. 
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Természetesen Horvát ilyen „fenyegetéseket" a vita során megengedhetett 
magának, érhetett is célt vele. Véleményünk szerint azonban hatásosabb 
argumentum lehetett kezében az, amikor arra hivatkozott, hogy aki vele 
tart, az eggyel magasabb rendfokozattal léphet kint szolgálatba, ha marad, 
akkor a bizonytalanságra marad.81 A kiváltságoktól való megfosztottságot 
jelentő jövő minden körülmények közt a leghatékonyabb eszköz volt Horvát 
kezében. A közkatonák a határon túlra a jobbágyi sorból menekültek a ki
vándorló tisztjeiket kísérve. Arad megye jelentése szerint a szervező munka 
megakadályozására a megye intézkedéseket tett és néhány embert, akikkel 
Horvát beszélt, össze is fogatott. Kihallgatásuk fényt derített a szervezés 
augusztus elejei állapotára, noha megállapításunk szerint a tanúvallomások 
természetéből fakadóan az adatok ellenőrzésre szorulnak. A megyei jelentés 
már 38 olyan tisztről tud, akik Horváttal akarnak kivándorolni. Július 30-án 
kihallgatott Egyed István azt vallotta, hogy Boros Jenőn Csacsi Lázártól 
megkérdezte, milyen katonatoborzás folyik, mire Csacsi azt felelte, hogy 
Horvát generális a cárnő számára gyűjt katonákat, akik lehetnek szerbek, 
vagy magyarok. Mintegy 2000—3000 főt szándékozik Horvát kivinni. A po
zsonyi származású Bukovszki József — Horvát kocsisa vallomásából kiderül, 
hogy július 31-én már 250 főt tett ki a jelentkezők száma, amely elsősorban 
szerbekből és románokból állt.82 

Ezt a számot a magyar kancellár, Nádasdy Lipót a királynéhoz intézett 
felterfesztésében is megerősíti. 

A iétszám növekedését elősegítette, hogy Horvát a jelentkezők közé be
fogadta azokat is, akik nősek voltak, ígéretet téve, hogy az asszonyokat és 
gyermekeket szekéren magukkal viszik. 

A tanúk kihallgatása már csak a továbbiakra nézve szolgálhatott tanul
ságul, mert 1751. július 5-én megérkeztek az útlevelek a haditanácstól. Az 
első csoport Horváttal 1751. július 27-én útra is kelt. 

Látszólag — a kiadott útlevelek száma szerint — nem nagy csapat hagyta 
el az országot, mégis amikor távozásával népszámlálást rendeltek el a határ
őrvidéken, kitűnt, hogy számuk meghaladta a háromezret. 

A kivándorlók száma kerületenként és ezen belül községenként a követ
kezőképpen alakult.83 

Marosi kerület Tiszai kerület 

Glagovác 180 Kanizsa és Martonos 221 
Mondorlak 85 Zenta 286 
Csicsér 25 Osztrovo 168 
Szabadhely 115 Petrovoszello 140 
Paulis 106 Becse és Szt. Tamás 253 
Pécska 578 Földvár és Thur ia 214 
Szemlak 149 
Saj tény 138 
Nagylak 359 
Csanád 182 

összesen : 1917 összesen : 1182 
81 Nádasdy Lipót magyar kancellár a királyné számára összeállított- e kérdéssel kapcsola

tos jelentése, amely 1751. augusztus 19-i keltezést visel Arad megye jelentéséből idéz: a je
lentés elmondja, hogy Horváth Kurticson két aradi polgárt kapacitált, menjenek vele. Egyik
nek zászlótartó, másiknak hadnagyi rangot ígért. ,,Si venire nolunt, pascant ergo Vice Co-
mitis s(alva) v(enia) porcos" OL. Cane. Őrig. Referada. 1751. N. 102. 

8? OL. Cane Őrig Referad. 1751. N. 102. 
83 Kiss Miklós által összeállított táblázat szerint, (i. m. 26'. o,) 
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Az adatok azt bizonyítják, hogy nem ez volt az egyetlen csoport, amely 
1751-ben elhagyta az országot. Engelshofen jelentése — mely 1751 novem
berében került Batthyány grófhoz, aki felterjesztette azt az udvarnak — 
arról ad hírt, hogy újabb 200 fő készül Kijevbe menni és ez valószínűleg 
nem lesz kevesebb, mint az első alkalommal eltávozottak száma volt. A je
lentés beszámol arról is, hogy egyesek a július 27-i kivándorlást követően 
léptek át az orosz hadseregbe. így megemlít két testvért, akik lovassági szá
zadosi rangot kaptak az orosz hadseregben és készülnek a kivándorlásra. 

A jelekből és kétséget kizáróan az első kivándorló csoporttal kapcsolatos 
tanulságokból kiindulva Engelshofen javasolja, hogy tudtul kell adni a határ
menti hatóságoknak, hogy senkit át ne engedjenek a határon, akinek neve 
nem szerepel az udvari haditanács által kiadott útlevélben, vagy túllépik azt 
a számot, ahány embert az útlevél tulajdonosa magával vihet. Erre azért van 
szükség — jegyzi meg Engelshofen —, mert az Oroszországba menő tisztek
kel a háziszolgák képében katonák mennek ki. Engelshofen figyelme azon
ban másra is kiterjed. „Szükségesnek látszik, hogy Szlavóniában, a Bánátban 
és a Tisza—Maros vidékén levő s a titkos verbuválással megzavart szemé
lyekkel szemben is kemény kezet alkalmazzunk".8/i 

A helyi hatóságok tehát hathatós beavatkozást kívántak kezdettől fogva, 
az udvar azonban — főként külpolitikai helyzetére tvaló tekintettel — nem 
sietett ezek bevezetésével. Ezt mutatja az 1751-ben összehívott miniszter
tanács határozata is, amely kimondja, hogy nagyon óvatosnak kell lenniük 
a kivándorlás meggátlására hozott rendszabályokkal, hogy ezzel az orosz 
uralkodónőt meg ne sértsék, vagy eddig tanúsított jóindulatát a hatalmas 
szövetségesnek el ne veszítsék, mert bizonyos, hogy az ellenséges külföldi, 
különösen a francia udvar, mindent felhasznál, a legkisebb eszközt vagy 
ürügyet is, hogy Mária Teréziát ettől a szövetségestől megfossza."85 

A kivándorlás megakadályozására tett lépések csak olyan területre szorít
koztak, hogy megerősítették a szerbek kiváltságlevelét, kísérletet tettek a 
pravoszláv papnevelde felállítására, s megpróbálták lebeszélni a szerbeket 
a kivándorlásról. Az utóbbi munkában a bécsi udvar nagymértékben tá
maszkodott a görögkeleti pópákra, akik anyagilag is érdekeltek voltak ab
ban, hogy híveik ittmaradjanak. 

Hogy váltak be ezek az eszközök? A határőrségnek elég tapasztalata volt 
már a bécsi udvar által biztosított kiváltságokról. A bizalmukat az is csök
kentette, hogy az 1751-es rendelet pontosan azt mondta ki, hogy a szerb 
határőrök többé ne saját fegyverükkel szolgáljanak, hanem új, az akkori 
elveknek megfelelő katonai alakulatokban.86 Ez a rendszabály éppen a szerb 
határőrség kiváltságainak forrásait szüntette meg. Nem jött létre a görög
keleti papnevelde sem, ellenkezőleg, tovább folyt a görögkeletieknek az 
unióhoz való áttérítése. Különösen rossz hatást váltottak ki az olyan jelen
ségek, amelyek azt bizonyították, hogy a bécsi udvar nem állja szavát. 
A Tisza—Maros határőrvidék feloszlatásakor ugyanis ígéretet tett, hogy azok 
a tisztek, akik nem kívánnak más ezredben szolgálni, megválhatnak a szol
gálattól s birtokot és magyar nemességet kapnak. További kutatások szük
ségesek ahhoz, hogy megállapíthassuk, valóban hány tiszt lett nemes a re
dukció ideién. Arra azonban máris akad példánk, hogy voltak olyanok, akik 
folyamodtak a magyar nemességért, de sem birtokot, sem nemességet nem 
kaptak. Az ilyen emberek elkeseredettsége a legjobb akitációs erő volt s 
csak növelték maguk is, ismerőseik is a kivándorlók számát.87 

Sí Engelshofen jelentésével kapcsolatban lásd OL. Cane Őrig Referat, 1751. N. 155. 
85 idéz i Kiss Miklós: i. m . 29. o. 
86 S r p s k i Letopis i , 1844. 65. kö t . 137—141. o. 
87 Lásd ezzel kapcsolatban Kiss Miklós: i. m. 28. o. 
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így 1751—52 tele és tavasza a Tisza—Maros mellékén megint csak a ki
vándorlásra való készülődés jegyében telt el. A csoport vezetője és szerve
zője ekkor Sevics alezredes volt. Ismét megindultak a kérelmek az útlevelek 
kiadásának ügyében. Az útiokmányt valamennyi kérelmező tiszt meg is 
kapta. Minthogy az útlevélkérelmek ügyét továbbra is a bécsi udvari hadi
tanács intézte, s a szervezőmunka pedig titokban folyt, a magyarországi 
hivatali szerveknek kevés tudomásuk volt a készülődésekről. Az év első 
felében szórványosan előforduló távozási kísérletekről értesülve a magyar 
királyi kamara sietett felhívni az udvar figyelmét és rendszabályok fogana
tosítását sürgette. Maga a királyi kamara a bácsi districtus adminisztrá
torának, az aradi kamarai prefektusának és a péterváradi harmincad ins
pektorának szigorúan meghagyta, hogy „az emigrálni szándékozó alattvaló
kat éber szemmel figyeljék", különösen azokat, akik a titkos toborzásokat 
folytatják, és időről időre erről jelentést tegyenek. A királyi kamara enge
délyt kért Lobkovitztól arra, hogy a kivándorolni szándékozókat katonai 
segédlettel visszatarthassa. 

Az itt ismertetett jelentés hírt ad arról is, hogy a kamara elrendelte a 
kivándorlók útjának szigorú ellenőrzését is. „Minthogy ezek az emigrálok 
nagyrészben Felső-Magyarországon át mennek Moszkoviába, ezért mi a Ki
rályi Kassai Kamarai Igazgatóságnak, valamint az összes felső-magyaror
szági harmincad állomásoknak a mai napon elrendeltük, a tettenért emig
ránsokat semmiképpen ne engedjék továbbutazni, hanem katonai segédlet 
bevonásával tartóztassák fel őket". Ezt a rendelkezést másolatban megküld
ték a felső-magyarországi, az aradi és szegedi katonai parancsnokságoknak, 
azzal a kéréssel, hogy szükség esetén biztosítsák a kamara szerveinek a ka
tonai segítséget.88 Megkapták ezt a leiratot a munkácsi, kassai, eperjesi, 
huszti várparancsnokok, az e területen állomásozó ezredek, nevezetesen a 
Beleznay, Károlyi, Desőwffy huszárezred is.89 

E rendelkezések eredményességéről semmi adat nincs: nem is valószínű, 
hogy volt. Ellenben oly közlések, amelyek a titkos toborzás továbbfolytatá
sáról szólnak, bőven állnak rendelkezésünkre. Ezenkívül megmaradt a ki
vándorlást elősegítő táptalaj a határőrvidék lakosságának közjogi állapo
tában. Az 1741-ben megszakított életmód továbbfolytatására más eszköz, 
mint a kivándorlás nem áll rendelkezésre. Ébren tartotta a távozás gondo
latát az a körülmény is, hogy megfordultak az országban olyan egykori 
határőrvidéki tisztek, akik már az orosz hadsereg tagjai voltak, s ügyes
bajos dolgaik elintézése végett (örökség, családtagok kiutazása) jöttek. Elbe
széléseikből, a magukkal hozott, bajtársaik rokonainak szóló levelekből ki
bontakozott az áttelepültek életének képe. S ha volt is egyikben-másikban 
némi túlzás, az mégis megállapítható, hogy megvolt mindegyikben a reális 
alap: a kitelepültek kiváltságokkal rendelkeztek, és olyan életmódba kerül
tek, mint amilyent a redukció előtt Magyarországon folytattak.90 

Az ország elhagyására irányuló készülődések július hónapban újból meg
élénkültek. Ezt tükrözik azok a nagyszámú jelentések is, amelyeket a ma
gyarországi katonai főparancsnokság kapott. Ezekben már hír van arról is, 
hogy Sevics, aki már megkapta útlevelét és az orosz hadseregben pedig 
tábornoki rangot nyert, azon fáradozik, hogy minél több embert vihessen 
magával. A jelentések újból hangsúlyozzák: miután csak tiszteknek kell 
útlevelet kérniük, a közemberek számát meghatározni nem sikerül, annál is 

88 HIL. Gene ra l C o m m a n d o für Unga rn . 1752. 3—25. 
89 Uo. 
90 Kiss Miklós ismertet 3—4 ilyen levelet a bécsi állami titkos levéltár Illyrico—Serbica 

anyagából. A levelek pontos szövegét azonban nem közli. (Kiss Miklós: i. ma. 37. o.) 

— 115 — 



inkább, mivel ezek a tisztek kísérő szolgák címén mennek ki az országból. 
Gróf Brunyanil alezredes összefoglaló jelentésében azt is megírja, hogy a 
kivándorlók míg Tokajig el nem jutnak, zsoldot nem kapnak. Tokajban a 
cári udvar borvásárló bizottságának parancsnoka ad nekik előleget és indítja 
őket tovább.91 Olyan hírek is keringtek, hogy Valahiából és Törökországból 
mintegy 15 ezer főnyi szerbekből és románokból álló tömeg készül a kiván
dorlásra, hogy Sevics is azért folytatja még a titkos toborzást, mert még 30 
tisztre van szüksége.92 Ezek az utóbbi adatok szerfelett kétséges hitelessé-
güek, más okmányok nem is támasztják alá. Egy dolgot azonban világosan 
tükröznek: a kivándorlási hullám 1752-ben igen magasra csapott, s a vele 
kapcsolatos hírek — bár erősen eltúlozták a számokat — a kivándorlás nagy 
kitérjedettségére utalnak. 

A császári udvar a kivándorlással kapcsolatban ellentmondásos helyzetbe 
került. Ez abban nyilvánult meg, hogy az önként betelepült szerbeket — 
miután azoknak a redukció utáni állapot nem felelt meg — erőszakkal igye
kezett visszatartani. De ellentmondásos volt a helyzet az erőszak gyakor
lásában is. A július elején tapasztalt jelenségek következményeként 1752. 
július 21-én szigorú rendelet jelent meg, amely a katonai és polgári ható
ságokat egyaránt arra kötelezte, hogy erélyesen lépjenek fel a titkos tobor
zással és a kivándorlással kapcsolatban. A kivizsgálást gyorsított eljárással 
kellett lefolytatni, s négy napon belül a titkos toborzás végrehajtásában 
bűnösnek kimondott személyt halállal, útlevél hiányában szökni akarókat 
pedig börtönnel, illetve szigorú sáncmunkával kellett büntetni.93 

Amint azonban az adatokból kitűnik, a hatóságok képtelenek voltak a 
rendelkezéseknek eleget tenni. Ennek egyik oka a kivándorlás nagy aránya, 
a másik pedig az a szövetségi viszony volt, amely Ausztriát Oroszországhoz 
fűzte, s amelyet külpolitikája érdekében sem akart felborítani. Tulajdon
képpen ennek a rendelkezésnek csak az lehetett a célja, hogy lassítsa a ki
vándorlást — s lehetőleg minél több embert tartson vissza. 

1752. július 22-én, tehát egy nappal a rendelet meghozatala után készüli 
el az a kimutatás, amely a Csanád megye területéről elment, vagy elmenni 
szándékozók névsorát rögzíti. Ez a névsor 27 főt sorol fel — a tiszteken kívül 
az őrmestereket és a káplárokat is. Az okmány azt is feltünteti, hogy a ki
vándorlók közül kik viszik magukkal fiaikat.94 A névsorban nemcsak kato
nák szerepelnek. Ott található köztük például egy kereskedő, aki rokonság
ban volt a határőrségnél szolgáló Csorba testvérekkel. Ö is — mint a többi 
kivándorolni készülő — minden vagyonát, házát stb. eladta és az indulásra 
várt. Az adatokból megtudhatók, hogy ezek mind Seviccsel készülnek ki
menni, de voltak közöttük olyanok is, akik már előbb elindultak. így a 
Csorba fivérek Nagylakról június elején, Bredik Jurkó július 22-e előtt pár 
nappal, Daniel Marko pedig július 19-én éjjel hagyta el a községet. 

A július 21-i rendelet végrehajtásának első adatai 1752. augusztus 5-én 
keltezett, Valentiani, a szegedi várparancsnok jelentéséből állapíthatók meg. 
Valentiani, túllépve a rendeletben lerögzítetteket, egy útlevéllel utazó tisztet, 
névszerint Bayai Pétert tartóztatott fel, aki egy kocsival, egy poggyászf szál
lító szekérrel, nyerges lovakkal tartott Oroszország felé. Vele volt felesége, 
három gyermeke, 1 szolga és négy más személy. A négy személy közül az 
egyiknek oly igazolása volt, hogy Bayai hadnagy kocsisa, a másik Kanizsa 
városától származó pecsétes írással rendelkezett, amely igazolta, hogy ő a 

91 HIL. General Commando für Ungarn. 1752. 3—21. 
92 üo. 
93 Kiss Miklós: i. m . 30. o. 
94 HIL . G e n e r a l C o m m a n d o fü r U n g a r n 1752. 3—30. 2Q. o. 
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gyermekek házi tanítója, két személynek igazoló iratai nem voltak. Valen-
tiani a négy embert az erődbe záratta, Bayait kihallgatta, majd pedig a négy 
embert fogta vallatóra, akik közül kettő magyar volt. Nem tartjuk szük
ségesnek részletesen leírni, vagy idézni az idevonatkozó jegyzőkönyveket, 
csupán annak megállapítására szorítkozunk, hogy mind a négy ember ese
tében fiatal, 21—-28 évesekről van szó, bár egyikük iparos ember, munka
helye nincsen. Munkanélküli a két magyar is. A íSzatmár megyei szüle
tésű Balogh András arra sem tudott válaszolni, hogy hány éves, s csak 
a bizottság számítása alapján írták be, hogy 27—28 év körüli. Balogh András 
kóborlásai során jutott le a határőrvidékre, ahol tiszteknél kocsis volt. A deb
receni születésű 28 éves Katona András a Körös mentén keresett munkát. 
Ott is dolgozott, amíg egészséges volt. Betegségéből felgyógyulva már nem 
fogadták vissza. Munka utáni vándorlása során került a határőrvidékre, ahol 
nyolc napig tartózkodott, míg végre Bayai felfogadta.95 

A négy ember sorsa és helyzete szintén bizonyítja, hogy a kivándorlás 
megcsillantotta a szegény emberek előtt is a jobb élet lehetőségeit s nemcsak 
katonák, hanem kóborló nincstelenek is szaporították a kivándorlók számát, 
így aztán nem állja meg a helyét Kiss Miklósnak az a megállapítása, mi
szerint a magyarok közül kevés embernek volt kedve a kivándorlásra. Kiss 
Miklós ezt a következtetését arra alapozza, hogy Debrecenből csak 5, Dorog
ról 6 fő hagyta el az országot, s megállapítja, hogy „Nagyváradról és Sátor
aljaújhelyről már többen távoztak, de számuk így sem haladja meg százat.96 

Ugyanakkor elismeri azt is, hogy állandó kivándorlási lehetőséget biztosí
tott a magyarok számára az a körülmény, hogy a Tokajban tartózkodó orosz 
ezredes a borszállítmányok kísérőit mindig nagyszámban válogatta össze, s 
ezek közül az emberek közül sokan kintmaradtak s katonai szolgálatba lép
tek.97 Éppen ezért már az idézett szerző adatai alapján is feltételezhető, hogy 
a kivándoroltak között a magyarok száma sem volt csekély. Ezt azonban 
pontosítani majd csak akkor áll módunkban, ha sikerül megállapítanunk az 
Oroszországban alakult új határőrvidék és a huszárezredek nemzetiségi ösz-
szetételét. 

A bécsi udvar nemcsak az 1752 júliusi rendelettel hadakozott a kiván
dorlók ellen, hanem úgy is, hogy maga is verbuvál — azaz toborzás útján 
kísérli meg a határőrvidéken letelepedni nem akarókat, más ezredekbe be
vonultatva a maga számára megtartani.98 

Ilyen körülmények között azok, akiknek már megvolt az útlevelük, igye
keztek minél előbb távozni. 1752. szeptember 27-én indult útnak a Sevics 
alezredes által szervezett csoport — mintegy 116 fő, 29-én 64 fős csoport 
hagyta el az országot. Az egyes csoportok Sárospatakon át mentek Orosz
országba. Az 1752. október 10-én kelt, ezzel kapcsolatos jelentés közli, hogy 
Sátoraljaújhelyen a hatóságok ellenőrizték a kivándorlók útlevelét és to
vábbengedték őket.99 Kiss Miklós szerint ez volt a legnagyobb kivándorló 
csapat, de számszerűen ő sem említi őket. Az általunk közölt adatokban a 
kivándoroltak szolgái és családtagjai is szerepelnek. Valószínű, hogy Szevics 

95 Uo. 3—42. 
96 Kiss Miklós: í. m. 31. o. 
97 Uo. — Tokajban a cári udvar számára vásárolandó borokkal kapcsolatos ügyek lebonyo

lítása végett állomásozó orosz főtisztről lásd még Piscsevics már idézett emlékiratait (121. o.), 
valamint J. Mohi und A. G. Laszgallner: Das Tokayer Weingebirge, Kaschau, 1828. 74—75. o. 
Legújabban a borvásárló bizottság történetét Tardy Lajos foglalta össze, sok új adattal és 
modern felfogásban. A tokaji orosz borvásárló bizottság története (1733—1798) c. kitűnő mun
kájában. (Sárospatak, Rákóczi Múzeum kiadása, 1963.) 

98 HIL. General Commando für Ungarn 1752. 3—46. 
99 Uo. 4—1. 
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által toborzott emberek nem két, hanem több alkalommal, több csoportban 
távoztak.100 

Sevicséket rövidesen követte Preradovics Rajkó csoportja, mely számbe
lileg mögötte marad a Horvát és Sevics által kivitt embereknek. 

Ezt követő nagyobb számú kivándorló csapatra nem került sor, noha még 
1752-ben is kértek útlevelet haátőrvidéki tisztek, de ekkor már csak az úti
okmányban felsoroltak távozhattak, mások, például felfogadott szolgák 
nem101 Természetesen ilyenkor is sor kerülhetett arra, hogy valaki útlevél 
nélkül hagyja el az országot, hiszen az a „szolga", aki a határig elkísérte 
urát, a rosszul őrzött határon át is szökhetett. 

A kivándorlás utolsó hulláma 1756 tavaszán volt, amikor is Sevics kérel
mére a királynő megengedte, hogy elhagyják az országot a korábban ki
vándorolt volt határőrök vérrokonai. Ezzel a kivándorlási mozgalom véget 
is ért. 

Külön figyelmet érdemelnének azok a diplomáciai tárgyalások, amelyek a 
bécsi udvar és az orosz kormány között a kivándorlókkal kapcsolatban foly
tattak. Erre azonban forrásanyag hiányában egyelőre nem vállalkozhatunk. 
Arra viszont szeretnénk rámutatni, hogy az orosz kormány igen erélyesen 
lépett fel a szerbek védelmében, leleplezve azt a vallási türelmetlenséget, 
amelyet a néppel szemben a bécsi udvar tanúsított. 

A bécsi udvar argumentumai között a török dúlás következtében elnép
telenedett ország benépesítése szerepelt, s arra is hivatkoztak, hogy a határ
őrvidéket nemcsak a török ellen tudták eredményesen felhasználni, mert 
„valahányszor Magyarországon zavargás támadt, mindig bebizonyult, hogy 
milyen hasznos, szükséges, sőt nélkülözhetetlen volt ez a népség a megzavart 
béke helyreállítására."102 

Eléggé eltérőek a kitelepültek számára vonatkozó adatok.103 A létszám 
megállapítására bizonyos támpontul szolgálhat az a tény, hogy a cári udvar 
20 huszár- és 20 pandúrszázad verbuválására adott engedélyt Horvát tábor
noknak, s ezek a századok létre is jöttek.104 Ha a négyezer katonához hozzá
számítjuk a velük, illetve később utánuk települő családtagokat is, 12— 
13 000-re tehetjük számukat. 

A kivándorlók letelepítésével a cári udvar igen gondosan foglalkozott. 
1751. december 24-én a huszár- és pandúrszázadok helyét, amelyet Űj-Szer
biának neveznek el, a Dnyeper jobb partján a Kavorlik és az Amelnyik fo
lyók torkolata közti részen jelölik ki.105 

Az áttelepültek a település kijelölésének idejét, az előkészítő munkálato
kat és ezzel együtt a téli hónapokat Kijev Podolje nevű külvárosában, ideig
lenes szálláshelvén töltötték el. Közben Horvát tábornok 1752. január 11-én 
újabb megbízatást is kapott, egy huszár- és egy pandúrezred alakítására.106 

Kijevből 1752 tavaszán vonultak le a huszárok és pandúrok Üj-Szerbiába, 
ahol az orosz hadmérnökök segítségével berendezkedtek. 

100 Erre enged következtetni a kijevi kancellária iratanyagában talált zsoldjegyzék is, amely 
Sevics Kijevben tartózkodó embereinek névsorát tartalmazza. A lista 1752. augusztus 27-i 
keltezésű. (USZSZK. KÂL. Kijevi kancellária f. 51. j . 1. ősz. 2163. 50—54. o.) 

101 1753-ban kapták meg az engedélyt Piscsevics kapitány és Abrahám Raskovics, „hogy 
feleségükkel, gyermekeikkel szolgáikkal és szolgálóikkal, 3—2 szekérrel Oroszországba utaz
hassanak". (OL. Cane Őrig Referat. 1753. N. 192.) 

102 Kiss Miklós: i. m. 39. o. 
103 Czörning: Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie ni . kötet 125. lapon 2400 csa

ládban állapítja meg a kivándorlók számát. Kiss Miklós a bécsi állami titkos levéltár 1753. 
március 23-án kelt 9. sz. protokollumára hivatkozva 30 000 főre becsüli az Oroszországba be
vándoroltak számát. Bohdaneczky idézett munkájában 3652-re teszi a kivándorlók számát. 
Nyilvánvaló, hogy a szerző csak az 1751. évi kivándorlást vette figyelembe. 

104 n C 3 P H . XTTT. k ö t e t . I V . o. 9919. 552. o . 
lOő n C 3 P H . X I I I . k ö t . N . 9924. 581. o . 
106 n C 3 P H . X I I I . k ö t . N . 9921, N . 9935. N . 9967, a z 571, 598, é s a 625. l a p o n . 
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A területről 1764 májusában készített orosz térkép adataiból látható, hogy 
Ü j-Szerbiát a Taszmin és a Balsa j a Vis választotta el Lengyelországtól, nyu
gatra a Szinjuha, keleten a Dnyeper képezte a határt.107 Délnek a terület 
földrajzilag nyitott volt, s erődökkel tették védetté. Itt, a délre eső területen 
volt Üj-Szerbia legnagyobb erőssége, Jeliszavetograd is. A terület déli határa 
nyugatról DobrJankától indul ki, majd enyhén délkeletre fordulva Jelisza
vetograd—Verbljuska alatt folytatódik, a Dnyeper mellékfolyóinak medreire 
támaszkodva éri el Puskarevkát. 

Űj-Szerbia területét a letelepítéskor kettéosztották. A keleti részre a gya
log- vagy pandúrszázadok, a nyugati részre a huszárszázadok kerültek. A ki
vándorlók az újonnan keletkezett településeket korábbi tartózkodási he
lyükről nevezték el. 

A térkép feltünteti a századok tartózkodási helyét is, s így képet alkot
hatunk a határőrvidéken tartózkodó századok diszkolációjárói és a kialakult 
települési viszonyokról egyaránt. 

A huszárszázadok megerősített városkákban, falvakban foglaltak helyet, 
félkörívet alkotva Jeliszavetograd körül. így nyugatról keletre haladva Novo-
archangelszkben volt a 7. század, Semlésben (Szkalevaja) a 6., Kanibláton 
(Jampol) az 5., Nádiakban a 4., Petroosztrovban a 3., Pécskán (Korobcsino) 
a 2., Novomirogorodban az 1. század, Novomirgorodtól keletre Martinosban 
a 8. század, Pancsován (Pancsevo) a 9. század, Kanizsán (Kanis) a 10. század 
és Zentán a 11. század alakította ki állomáshelyét. Zentától északra Vuko-
váron a 12. század, a Tyaszmin folyó közelében épült Versecen a 20. század 
tartózkodott, tőle délkeletre terült el Glinszk, ahol a 19. század állomásozott. 
Zentától a félkörív folytatásaként Cibulevóban a 15., Fedvárban a 13., Szu-
boticán a 14., Dmitrovkán a 17., Mosorinban a 16., Zomborban a 18. század 
települt le. A megerősített állomáshelyektől délre a századok előőrsei, őr
helyei helyezkedtek el a terepadta lehetőségek maximális kihasználásával. 
A századok őrhelyeit rendszerint a közeli folyók mellett állították fel. 

A huszárok elhelyezkedésének ezt a formáját az magyarázza, hogy bizto
sítaniuk kellett a határ védelmét Lengyelország felől is, másrészt lovasságról 
lévén szó, nagyobb térközökre széthúzott állomáshelyekre támaszkodva is 
teljesíthették feladatukat. 

Más volt a helyzet a pandúrok által lakott területen. Itt megint csak a 
csapatnem sajátosságából kiindulva az állomáshelyek sűrű hálózata bizto
sította a védelem sikerét. A pandúrok állomáshelyi ily módon egy szabály
talan sakktáblához hasonlóan betöltik a védelmükre bízott területet. 

A pandúrszázadok állomáshelyei a következőképpen helyezkedtek el. 
1. A Tyaszmin és a Dnyeper mentén: Solmoson a 16., Csongrádon a 17., 

Krilovban az 1., Taborisban a 2., Krinkovban a 3., Kamenkán a 4., Zimony-
ban az 5., Slatosban (Világos) a 6. század. 

2. Velük párhuzamosan Pavlisban a 18., Mondorlakon a 19., Koviban a 9. 
század állomáshelyei voltak. 

3. A pandúrterület nyugati határán délnek, végig az Ingulec partján Eno-
ván a 15., Glagovácon a 14., Varasdon a 13., Becsén a 12., Zalánkeményen 
a 11. század állomáshelyeit találjuk. A déli határt Smederon, Tomesanci, 
Csorna zárta el, amelyekben sorrendben a 10., 8. és 7. század állomáshelyei 
voltak. Mögöttük északra csekély távolságra volt Szenttamás, ahol a 20. 
század állomásozott. 

107 Karte von neum Serbien B. XI. a. 47. Hadtörténelmi Intézet Térképtára. (Síkfilm) — A 
térkép az 1764. évi állapotot rögzíti. Üj-Szerbiáról tudósít Ioanis Tomka Szászki is Introduc-
tio in orbis antiqui et hodierni Geographicam . . . című kötete is, amely l777-be<n jelent meg. 
(Lásd i. m. 424. o.) A kötet is az 1764-es állapotot rögzíti. A falvak jelenlegi elhelyezkedése 
nyomon követhető a Nagy Szovjet Enciklopédia 21. köt. 118—119. oldal közötti térképen. (Ki-
rovogradszkaja Oblaszity.) 
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A pandúrok területén koránt sincs annyi őrállomás, mint a huszároknál, 
ezek is általában az utak mentén fordulnak elő. Kivétel a pandúrterület déli 
határa, a Dnyeper és az Amelnyickaja folyó által bezárt háromszög, amely 
a 7. század közelében volt, de olyan távolságra, hogy a terület biztonságos 
ellenőrzését a terület közepén szerteágazó vízmosásokban elhelyezett őrsé
gekkel tudták csak ellátni. 

Pandúrezred tisztje 

A századok állomáshelyei között mindkét területen utak épültek, lehetővé 
téve, hogy az állomáshelyek egymással könnyen érintkezhessenek, s gyorsan 
kapcsolatba léphessen velük a terület parancsnoksága is, amely Jeliszave-
tográdban székelt. Az orosz kormány Új-Szerbia élére Glebov tábornokot 
állította. Mellette továbbra is megtartotta vezető szerepét Horvát tábornok, 
aki állandó tartózkodási helyéül Novomirgorodot jelölte ki. 

Űj-Szerbia jelentősebb erődjei két vonalban haladtak nyugatról keletre. 
A sűrűbb erőd vonal Űj-Szerbia északi határánál alakult ki. Archangelszk, 
Petrosztrov, Mirgorod, Zenta, Cibulevo, Glinszk, Krilov, Taburis, Krinkov 
és Micsurin-Rog a jelentősebb erőddel rendelkező települések nyugatról a 
Dnyeper vonaláig. Délen a Szuchoj Toglik folyó vonalán, annak két ki
száradt mellékága között állt az első déli erősség, ezt követte a Krasznaja 
erőd, majd Jeliszavetográd. Ettől keletre egészen a Dnyeperig állandó jel
legű erődök nem voltak. A Dnyeper bal partján a déli erődvonal folyta
tásaként ismét jelentkeznek az erődök és az ezeket összekötő védőfalak 
(Orlih), amelyek a Munich által felállított Dnyeper—Don védővonal nyugati 
szárnyát sejtetik. 
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A kormány a határőröknek földet adományozott úgy, hogy a pandúrok 
több szántót, a huszárok pedig több legelőt kaptak. A gazdaságok megindí
tásához ellátták őket mindennel, amire csak szükségük volt, sőt ezenkívül 
katonai felszerelésük beszerzésére is kellő mennyiségű összeget utaltak ki 
számukra. 

Pandúrezred gránátosa 

Érdemes párhuzamot vonni, hogy a határőrök lényegében ugyanazért a 
szolgálatért milyen javadalmazásban részesültek Ausztriában és milyenben 
Oroszországban. 

A határőrség tisztjei — mint már előbb is rámutattunk — Magyarországon 
készpénzben fizetésüknek csak egyharmadát, a többit gabonában és földben 
kapták meg. Ennek megműveléséről maguknak kellett gondoskodni. így a 
főkapitány 200, a kapitány 100, a lovas hadnagy 60, a gyalogos hadnagy 48 
forintot kapott egy évre. A közkatonák pénzbeli fizetést nem kaptak, hanem 
adómentességet és földbirtokot, s ezért a szolgálat mellett el kellett magukat 
látni élelemmel, ruházattal és fegyverrel is. 

Űj-Szerbíában mind a tisztek, mind pedig a katonák fizetést kaptak. Az 
ezredes 600, az őrnagy 300, a II. osztályú százados 180, a hadnagy 135, a 
szakaszvezető 15, a közlegény 10 rubelt kapott évente. A legénységet ellátták 
ruhával, fegyverzettel, szolgálatban élelemmel is. A tisztek számára a zsoldon 
kívül ruházat és fegyvervásárlás céljára külön illetményt biztosítottak. 

Mindezt egybevetve tehát az Ű j-Szerbiában letelepültek jobban éltek, mint 
a Tisza—Maros határőrvidéken. 

Horvát tábornok kérésére az orosz kormány elrendelte, hogy a külföldről 
érkezőket mind Üj-Szerbiába telepítsék le. Ennek a rendelkezésnek szegült 
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ellen Sevics tábornok, aki miután 1752 októberében Kijevbe megérkezett, 
kijelentette, hogy nem hajlandó Horvát tábornok parancsnoksága alá tar
tozni, s kérte, hogy a vele érkezetteket más területen telepítsék le. Ugyanezt a 
kívánságát fejezte ki Preradovics is. 

Minthogy az áttelepültek most már igen nagy számban voltak, az orosz 
kormány rendelkezésére 1753-ban felállították a szláv—szerb bizottságot, 
amelynek azt a feladatot adták, hogy a szerbek letelepítésével, a huszár
ezredek kiegészítésével és ellátási problémáival foglalkozzon.108 A bizottság 
Sevics és Preradovics emberei számára a Donyec és a Lugana folyók mellett 
két különálló területet jelölt ki. Az itt letelepültek egy-egy huszárezredet 
alkottak, az egyik élén Sevics tábornok fia, Sevics János alezredes állt, a 
másik ezred parancsnoka, Preradovics fia, Preradovics György volt. Prera
dovics és Sevics mellé a szenátus Bibikov tábornokot rendelte, aki Bachmut 
várát jelölte ki székhelyéül. A két ezred számára átadott területet itt is 
hadmérnökök segítségével szervezték meg, építették ki a falvakat. Ezt a 
határőrvidéket Szláv-Szerbiának nevezték el.109 Letelepítésük az 1753. május 
17-i rendelet alapján történt.110 

A katonákat Sevics ezredében is nemzetiség szerint tartották nyilván. Még 
a kijevi tartózkodásuk alatt összeállított listából megtudható, hogy a Sevics-
csel érkezett kapitányok és zászlósok közül két-két magyar is volt: Szent-
jányi Péter és Szabó Lázár, valamint Szabó László és Szentjányi Lázár. Köz
katonák közül magyaroknak jegyezték be: Szenne Ferencet,111 Iván Erdlijant, 
Sztyepán Szentjanyint, Ivan Csonkát, Ivan Takácsot, Janko Szabót, Fedor 
Velioskovot, Hja Darvast és Joan Marosant.112 

Az az ügydarab, amely az orosz állampolgárságot felvett és felesketett ka
tonáik ügyével foglalkozik, tartalmazza Sevicsnek egy okmány hátlapjára írt 
feljegyzését is, miszerint 1752. október 14-től még két magyar huszár csat
lakozott ezredéhez.113 

Ilyenformán nyugodtan állítható, hogy Sevics ezredében is voltak különféle 
okok következtében kivándorlásra kényszerült magyarok. 

Ugyancsak hasonló jelenséggel találkozunk Preradovics ezredének irat
tárában is, ahol fennmaradt számunkra egy, a katonák személyleírását tar
talmazó dokumentum is, amelyben szintén bőven találunk magyar szárma
zású huszárokat.114 

Sevics és Preradovics ezredeinek a létszámát is 1000—1000 főben hatá
rozták meg, azokat azonban teljes létszámra feltölteni sohasem tudták.115 

Hasonló módon lehetne képet alkotni arról, hány moldován, román, bolgár 
található Űj-Szerbia és Szláv-Szerbia határőrei között, akik itt, új őrhelyü
kön folytatták a harcot a közös ellenség, a török ellen. 

E huszárezredek helyhez kötött ezredek voltak. De Horvát és Sevics arra 
is ígéretet tett, hogy a bevándoroltak közül nem helyhez kötött szervezésű 
huszárezredet is kiállít. Ismeretes, hogy 1759-ben Horvát tábornok engedélyt 
kap, hogy nem helyhez kötött makedón és bolgár huszárezredeket szervez-

108 sz láv-sze rb bizot tság i r a ta i . USZSZK. KÄL. f. 379. 
109 Kiss Miklós: i . mu. 49—52. o. 
110 nC3PH. XIII . köt . No. 10104. 840. o. 
111 A F e r e n c neve t m é g az orosz á t í r á sban is m e g h a g y t á k . 
112 USZSZK. KÄL. Kijevi kance l lá r ia , f. 51. j . 1. ősz. 2163. 51—53. a. 
113 USZSZK. KÁL. Kijevi kance l lá r ia , f. 51. j . l . ősz. 2186. 48. o. 
114 Szemlél te tésül idézzük a Ki rá ly Ivánró l szóló személy le i rás t : „Közép t e rme tű , a r ca sá

padt , szeme szürke , ha ja és bajusza s z ő k e . . . b á r á n y b ő r subát , öreg csizmát , fekete h u s z á r -
nad rágo t visel . F e h é r n e m ű j e egyszerű vászonból v a n és h u s z á r o s á n var ro t t , lajbija vö rös 
posztóból" . (USZSZK. KAL. Kijevi kance l lá r ia , f. 51. j . 1. ősz. 2825. 18. o.) 

115 Stein, i. m. 120. o. 

— 123 — 



zen l i 6 Mind a bolgár, mind a makedón huszárezred megalakult, majd 1761-
ben egy egységbe a makedón ezredbe egyesítették. 1756 szeptembereben 
közvetlenül Üj-Szerbia déli határai mögött új alakulatot állítottak fel. A nem 
helyhez kötött szlobodai kozák huszárezred foglalja itt el állomáshelyet es 
szétszórt űrállomásokban helyezkedik el a határon.117 

Pandúr sapka gránátos lemeze 

Ez a két utóbbi jelenség azt látszik igazolni, hogy az orosz hadseregben 
a huszárság fejlődése új szakaszba lép: a figyelem a nem helyhez kotott 
huszárságra irányul. A fejlődésnek ez az új fázisa kihat az uj-szerbiai hely
hez kötött huszárezredekre is, ami abban mutatkozik meg, hogy az állomány 
negyedrészét alkalmanként igénybe veszik másutt is, sőt háború esetén lehet
ségessé válik, hogy a helyhez kötött ezredek elhagyják Üj-Szerbia területét 
és csatlakoznak a hadrakelt hadsereghez.118 

Jó példa erre a hétéves háború története, amikor a nem helyhez kötött 
huszárezredek mellett ott látunk 1—1 új-szerbiai és szláv-szerbiai ezre
det is.119 

A helyhez kötött huszárezredeket tehát könnyen lehetett alkalmazni a 
hadrakelt hadseregben is, mivel olyan csapatnemből állottak, amelyet min
den különösebb átszervezési nehézség nélkül alkalmazni lehetett a hadsereg 

116 3anncKH, 3aKAK>iaionjHe B ce6« CBeaeHHH co6paHHbie no noBCAeHHio ÖAaateHHbia naMHTH TocyflapH HMne-
paTopa riaBAa I-ro o HanaAe peryAflpHoro Boficxa . . . 295. o. 

117 nC3PH. XLII. köt . I. r. 372. o. 
119 A ^ í r ä c š n o k o k közül l eg i smer tebb Thökö ly Péter , ak i 1759-ben az Ausz t r i ának kü ldö t t 

segí tőcsapat élén harcol t . Vö. „ 
XpecTOMaTH* no pyccKoft BoeHHofi HCTOPHH. Szerk. : Beszkrovnij, Moszkva. 1947. 181-182. o. 
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huszárezredeinek száma megemelésénél, hiszen szervezet, létszám, fegyver
zet és harcmód tekintetében ezek a helyhez kötött ezredek is tökéletesen 
azonosak voltak a nem helyhez kötött huszárezredekkel. 

1760-ban a nem helyhez kötött huszárezredek száma az ún. sárga huszár
ezred felállításával ismét bővül.120 

A novomirgorodi helyőrség tisztje és gránátosa 

1761-ben a lovassági csapatnemek az orosz hadseregben a következőkép
pen alakultak: 6 vértes ezred, 6 lovasgránátos ezred, 18 dragonyos ezred (2 
gránátos, 10 dragonyos század 1—1 ezredben), 2 számfeletti dragonyos ezred 
(1 gránátos és 10 dragonyos század 1—1 ezredben), 8 huszárezred (szerb, 
magyar, grúz, moldvai, román, szlobodai, makedón és a sárga huszárezred). 
A nyolc ezred 9000 főt tett ki. Négy új-szerbiai ezred (2 huszár- és 2 pandúr
ezred, valamint a novomirgrodi helyőrségi zászlóalj, egy gránátos és három 
pandúrszázadból.121 Két szláv-szerbiai huszárezred. A két településen élő 
katonák létszáma ekkor 18 000 fő volt.122 

Mindezek alapján elmondható, hogy a huszárság polgárjogot nyert. To
vábbi igen változó fejlődésében újabb szakaszt jelentett Patyomkinnek az 
egész hadseregre kiterjedő reformja, melynek előfeltételeit Oroszország gaz
dasági erősödése, az abszolutizmus kiteljesedése teremtette meg. Ennek során 
többek között az orosz állam megtörve a kozákság önállóságát egyre inkább 
felszámolja azok sajátos hadszervezetét is, és reguláris alakulatokat szervez 
belőlük. így 1765. március 3-án a szenátus rendeletet adott ki, melynek ér-

l™ ^ e l i c h szer int a s á r g a e z r e d k izáró lag m a g y a r o k b ó l állt. (Lásd i. m.) 
121 nC3PH.) XLIII. köt. I. r. 378. o. 
122 Stein: i. m. 135. o. j egyze tében . 
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telmében a Szlobodszkaja Ukrajna területén is 5 helyhez kötöt t huszárez
redet kellett felállítani a szlobodszkajai kozákok helyébe. Az ezredek fel
állításával, kiegészítésükkel, egészségügyi helyzetével, az ellátás kérdésevei 
külön bizottság foglalkozott. A huszárok itt nem bevándorolt elemekből ál
lottak, hanem a kozákságot szervezték be huszárezredekbe. Ezek a huszár 

Sárga ezredbeli huszár 

csapatok részt vettek az ukrajnai parasztfelkelések leverésében,123 a posz-
szesszionális manufaktúrákhoz kötött munkások mozgalmainak elfojtásában 
és segédkeztek az adóbehajtásoknál is. Fegyverük a karabély és a szablya 
volt, amelyekkel Tula lát ta el őket.12'1 

Új-Šzerbia megalakulásától kezdve egészen az 1764-ben bekövetkezett kor
mányzósági reformig önálló terület volt. A kormányzósági reform beolvasz
totta a Novorosszija kormányzóságba, s így önkormányzatá t elveszti. Katonai 
szervezete azonban érintet len marad még egy évtizeden át. 

Az 1774-ben megkötött Kücsük-Kajnardzsii béke mind a zaporogi kozakoK, 
mind a helyhez kötött huszárezredek életében újabb változást hozott. Az 
orosz birodalom ha tára immár a Fekete-tengernél húzódott, s így sem az 
úi-szerbiai kordonra, sem a kozákok szolgálatára nem volt már szükség je
lenlegi állomáshelyeiken. Szolgálatukat akkor lehetett volna eredmenyesén 
igénybe venni, ha az új ha tá r mellett telepednek ismét le. Megismétlődött 
tehát most Oroszországban az, ami nem is olyan régen a magyarországi ha 
tárőrvidéken tör tént . A helyzet mindenekelőtt a zaporogi kozákokra nezve 
volt igen súlyos. A cári kormányzat szétrombolta a Szecst, s választhat tak: 

123 nC3PH. X V n . kötet . N. 12344 
124 USZSZK. KAL. Sz láv—szerb bizot tság anyaga , f. 402. j . 1. osz. 211. 
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vagy békés foglalkozásra térnek át és helyükön maradnak, vagy leköltöz
nek az új határvidékre, vagy kivándorolnak. Sokan választották a kiván
dorlást. A kivándorlók többsége Törökországba vonult, de néhányan Ma
gyarországra is eljutottak és a Dunai hajóhadban csajkásokként szolgáltak.125 

Sokan a helyükön maradtak és mint koronaparasztok éltek. Egyesek a regu
láris hadseregbe léptek. Területüket a Novorosszija-i kormányzóságba kebe
lezték be. A Fekete-tenger mellé lehúzódó kozákság „fekete-tengeri kozákok" 
néven élt tovább és vett részt a határvédelemben. Köztük találhatunk új-
szerbiai katonákat és tiszteket is. Elkezdődik tehát az új-szerbiai és szláv-
szerbiai ezredek lassú felszívódása más alakulatok között. 

1776-ban a helyhez kötött huszáralakulatoknak el kellett foglalniuk az 
előretolódott határszélen a Novajarosszijai és az Azovi kormányzóságban 
kialakított és erődökkel jól felszerelt új védelmi vonalat. A határvédelemre 
rendelték a 9 meglevő helyhez kötött huszárezredet és hat pikásezredet, 
melynek legénysége jobbadán kozákokból állott.126 

Eddig követhetjük a huszárság történetét adataink alapján. Hozzátehet
jük még hogy a XVIII. század végén kialakult az egységes, reguláris huszár
ság, amelynek személyi állományát már oroszországiak alkották. Az egykori 
új-szerbiai és szláv-szerbiai tisztek jó része fényes pályát futott be. Thököly 
Rankó altábornagy, majd gróf lett, Horvát, Sevics, Piscsevics, Preradovics 
tábornoki rangot kaptak, sokan értek el főtiszti rendfokozatot. Horvát, 
Thököly és mások pl. Erdili leszármazottai megtalálhatók még a XX. század 
elején is a cári hadseregben. S a nép? Akik nem kerültek az ezredekhez, 
vagy nem mentek az új határvonalra, a helyükön maradva csakhamar össze
keveredtek szomszédaikkal, közös lett sorsuk, örömük, bánatuk — s harcuk 
is a jobbágytartó cárizmus ellen. Az egykori Új-Szerbia emlékét néhány falu 
neve (Nádiak, Martinos, Kanis, Fedvar, Zentovo) őrzi mindmáig. 

A huszárság oroszországi történetében ezután sem következett be stag
nálás. Ezek tárgyalásához azonban megint csak szemügyre kellene vennünk 
mindazokat a tényezőket, amelyek a gazdasági-társadalmi életre, valamint 
a hadseregre, ezen belül a huszárságra hatottak, s amelyek eredményekép
pen végül is az 1882. augusztus 18-i rendelkezés értelmében a huszárezredek 
dragonyos ezredekké szerveződnek át. 

Mi csak arra tettünk kísérletet, hogy bemutassuk a csapatnem megjelené
sének és fejlődésének körülményeit Oroszországban a reguláris hadseregek 
kialakulásának időszakában, s néhány adattal hozzájáruljunk a tárgyalt idő
szak hadtörténetpnek teljesebbé tételéhez. 
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Й О Ж Е Ф Х О Н Ф И : 

СФОРМИРОВАНИЕ ГУСАРСТВА В РУССКОЙ А Р М И И Х У Ш - Г О ВЕКА 

Резюме 

Автор очерка описывает процесс оформления гусарства как легко-кавалерийского 
рода войск в русской армии и одновременно указывает на те внутренние и внешние 
факторы, которые в конце концов содействовали внедрению гусарства в России. Из
вестно, что ознакомление с гусарством сперва произошло с помощью посредничества 

125 Markó Árpád: Zaporogi kozákok bevándorlása Dél-Magyarországra 1785-ben. Hadtörté
nelmi Közlemények, 1928. 474—381. o. 

126 A fekete-tengeri kozákok történetére lásd V. A. Golobuckij: 
HepHoMopcKoe Ka3anecTBo. KneB, 1956. 



Польши. А гусарство организованное поляками была тяжелая кавалерия. Гусар
ство как легкая кавалерия появилась во время сформирования российской регулярной 
армии, вначале как нерегулярные подразделения организованные не из российских ча
стей. Личный состав полков, организованных в 1711 году состоял из румын, молдован, 
сербов, и частью из венгеров, т. е. из сыновей таких народов, у которых гусарство 
было уже давно известно. Применение гусарских частей, организованных из ино
земцев, в такой стране, где выдающиеся легко-кавалерийские отряды уже имелись из 
казаков, нельзя считать лишь одной новаторской страстью Петра первого. Причины 
скорее можно найти в тех изменениях, которые произошли в отношениях между каза
чеством и царизмом, с одной стороны из-за восстания, руководимого Булавиным, а 
с другой стороны из-за предательства Мазеппа. 

Первый этап оформления гусарства закончился в 1741 году, когда военная кол
легия приняла решение о создание сербских, венгерских, грузинских и молдавских 
полков постоянного характера. Даже при организации гусарских частей, непо
стоянного характера царский двор прибежал к вербовке гусаров. В Венгрии такие 
вербовки происходили в 1725 и 1737 годах. После 1741 года вербовки участились 
настолько, что в 1750 году распоряжением Терезии Марии вербовки были запрещены. 

Значение гусаров происходивших из зарубежных стран особенно выросло в се
редине X V I I 1-го века, когда на южной части Украины была создана такая погра
ничная зона, в которой одни лишь гусары и пандуры несли службу. Создание этой 
зоны произошлшо в то время, когда в Венгрии была ликвидирована пограничная зона 
Тиса—Марош. Солдаты стремившиеся изменить свое неопределенное положение соз
давшееся в ликвидированной зоне, обротились с просьбой расселить их в России, так 
как они —> будучи в большинстве сербами считали Россию ближе к себе по языку и 
религии. Полковник Янош Куртичи Хорват организовал процесс переселения проис
ходивший при участии русского посольства в Вене и русской комиссии по закупке вин 
работавшей в Токае. Переселение произошло в 1751—1756 годах в трех этапах. Но
вая пограничная зона — Новая Сербия с центром Елизаветоград — обеспечила место 
для 20-и гусарских эскадронов и 20-и пандурских эскадронов. В каждом селе
нии — как правило — разместился один эскадрон. Села назывались именами тех по
мещений, откуда выселенцы приехали. Этой пограничной зоной сформировался и ста
ционарный тип российского гусарства. Пограничная зона сохранилась вплоть до 
1774-го года, когда она — вследствие сдвига границ на юг — потеряла свое значение. 
Но к этому времени уже отряды организованные из иноземцев, выполнили свой долг 
и к концу Х У Ш - г о века сформировались единообразные регулярные гусарские полки, 
личный состав которых состоял уже из российских гусаров. 
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JÖZSEF HONFI: 

DIE AUSGESTALTUNG DER HUSAREN IN DER 
RUSSISCHEN ARMEE DES XVIII. JAHRHUNDERTS 

Der Verfasser der Studie beschreibt die Ausgestaltung der Husaren als eine 
Truppenart der leichten Kavallerie in der russischen Armee und weist zugleich 
auf jene innere und äussere Faktoren hin, die letzten Endes zur Einführung der 
Husaren in Russland beigetragen haben. Wie bekannt, lernte man dort die Hu
saren erst durch polnische Vermittlung kennen. Doch die polnisch-organisierten 
Husaren zählten zur schweren Kavallerie. Als leichte Kavallerie erscheinen die 
Husaren in Zeitraum der Bildung der russischen regulären Armee, anfangs als 
irreguläre, nicht aus Russen organisierte Einheiten. Der Personalbestand der 
1711 errichteten Regimente besteht aus Rumänen, Moldauern, Serben und klei-
nenteils aus Ungarn, also aus Söhnen deren Völker, bei denen die Husaren 
schon längst bekannt waren. Die Anwendung der aus Fremden organisierten 
Husaren in einem Lade, das über hervorragende Leichtkavallerieeinheiten der 
Kosaken verfügte, darf nicht nur als eine Neuerungspassion Peters des I. be
trachtet werden. Die Gründe sind vielmehr darin zu suchen, dass teils des Bula-
tin-Aufstandes, teils Mazeppas Verrat zufolge im Verhältnisse des Zaren zu den 



Kosaken gewisse Veränderungen eingetreten sind. 1741 schloss die erste Phase 
der Gestaltung der Husaren, als das militärische Kollegium beschloss serbische, 
ungarische, grusische und moldauische Husarenregimente ständigen Charakters 
aufzustellen. Auch zur Zeit der Organisierung von Husareneinheiten nicht stän
digen Charakters wandte sich der Hof des Zaren zur Husaren Werbung. In Un
garn fanden solche Anwerbungen 1725 und 1737 statt. Nach 1741 wurden die 
Anwerbungen so häufig, dass sie Maria Theresia 1750 durch eine Verordnung 
verbot. 

Die Bedeutung der aus der Fremde stammenden Husaren nahm, besonders 
Mitte XVIII. Jahrhunderts zu, als man ein Grenzbewachungsgebiet im Süden 
der Ukraine bildete, in welchem den Dienst ausschliesslich Husaren und Pan
dúrén versahen. Die Aufstellung dieses Grenzbewachungsgebietes wurde be
schlossen, als in Ungarn das Theiss—Marosch-Grenzbewachungsgebiet liquidiert 
wurde. Die Soldaten des liquidierten Grenzbewachungsgebietes versuchten an 
ihrer unsicheren ,Lage so zu ändern, dass sie um ihre Ansiedlung in Russland 
baten, da sie — in der Merheit Serben — den Russen sprachlich und religiös 
näher standen. Die Umsiedlungsaktion wurde vom Obersten János Horvát Kur-
ticsi, unter der Mittwirkung der russischen Gesandtschaft in Wien und des in 
Tokaj stationierenden Weinkaufskomites organisiert und durchgeführt. Die Um
siedlung fand zwieschen den Jahren 1751—1756, in drei Wellen statt. Das neue 
Grenzbewachungsgebiet — Neuserbien — mit dem Mittelpunkt Jelisavetograd, 
gab zwanzig Husarenschwadronen und zwanzig Pandurenkompanien Platz. Ein 
Schwadron bildete im allgemeinen eine Gemeinde. Die Gemeinden wurden nach 
den Orten benannt, woher die Ansiedler kamen. Mit diesem Grenzbewachungs
gebiet entwickelte sich in Russland auch ein Typ der ortsgebundenen Husaren. 
Das Grenzbewachungsgebiet bestand bis 1774, als es seine Bedeutung infolge 
der Grenzverschiebung gegen Süden verlor. Aber bis dahin haben die aus Aus
ländern organisierte Formationen ihre Aufgabe auch erfüllt und bis Ende des 
XVIII. Jahrhunderts haben sich die einheitlichen, regulären Husarenregimente 
ausgestaltet, deren personaler Bestand schon Russen bildeten. 
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K Ö Z L E M É N Y E K 

A SZOVJET HADSEREG A MAGYARORSZÁG 
FELSZABADÍTÁSÁÉRT FOLYÓ HARCOKBAN 

(Visszaemlékezés) 

I. Afonyin 

A 2. és 3. Ukrán Front csapatai 1944 végén—1945 elején hatalmas mé
retű hadászati támadó hadműveletet bontakoztattak ki, mely Magyaror
szág felszabadításához vezetett. E hadművelet felemésztette a német had
sereg hadászati és hadműveleti tartalékainak jelentős részét, s ezzel előse
gítette az események további sikeres kifejlődését a hitleri Németország ka
pitulációjáig. 

23 év telt el azóta, hogy e hadművelet folyamán a szovjet hadsereg ala
kulatai a nagyváros nehéz viszonyai között vívott súlyos és szívós harcok
ban másfél hónapos ostrom után, 1945\ február 13-án befejezték a Buda
pesten körülzárt német fasiszta csapatok csoportosításának szétverését, majd 
1945. április 4-re felszabadították egész Magyarországot. 

A szovjet hadsereg 1944-es sikeres támadó hadműveleteinek gigantikus 
méretei, folytonosan növekedő, egymást követő megsemmisítő csapásai ki
söpörték a német fasiszta területrablókat a szovjet földről Ezek a hadmű
veletek eredményezték az ellenséges csapatok szétzúzását Északon és Le
ningrád alatt, a Baltikumban és Bjelorussziában, Nyugat-Ukrajnában és 
Ia§i—Kisinyov körzetében. Miután saját szent földjét a fasiszta terület
rablók alól felszabadította, a szovjet hadsereg átkelve a Nyeman folyón, 
1944 november elejére eljutott Németország határáig, elérte a Visztulát, 
amelynek nyugati partján hídfőállásokat létesített és átkelt a Kárpátok 
hegygerincén. A Balti-tengertől a Kárpátokig terjedő arcvonal teljes hosz-
szában szünet állt be. E hadműveleteket befejezve csapataink előkészüle
teket tettek egy még nagyobb támadás kibontakoztatására. A Kárpátoktól 
délre azonban a szovjet hadsereg folytatta csapásait, amelyek Románia és 
Bulgária felszabadításához vezettek. Ezt követően a két ország hadat üzent 
Németországnak. 

A 2. Ukrán Front egységei és magasabbegységei Magyarországon el
keseredett harcokban októberben szétzúzták a németek nagyváradi cso
portosítását, amely Aradtól északnyugatra ellencsapást készült mérni csa
patainkra, és szétverték azt az ellenséges csoportosítást is, amely Szolnok 
körzetéből szándékozott támadni. 

A 2. Ukrán Front csapatai Debrecen felszabadítása, valamint Szolnok 
térségében a Tisza keleti partján levő ellenséges hídfőállás felszámolása 
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után október végére nagyrészt kijutottak a Tiszához, majd azon átkelve, 
a Duna—Tisza közén budapesti irányba fordultak. 

A 3. Ukrán Front alakulatai ebben az időben Jugoszlávia területén tá
madtak és felszabadították annak fővárosát, Belgrádot. A szovjet parancs
nokság elhatározása szerint frontcsapatai erőik egy részével védőállást fog
laltak el a Duna mentén Zombor—Újvidék szakaszon, míg a főerőket októ
ber 28-ra átcsoportosították a Duna északi partjára, a 2. Ukrán Front csa
patainak bal szárnyára zárkózva. Erre az időre a főparancsnokság tartalé
kaiból a front csapatai állományába sorolták a 4. gárdahadsereget, amely 
ugyancsak ebben az irányban volt összpontosítva. 

Ilyen értelemben november elejére a Budapesttől délkeletre elterülő kör
zetben összpontosították két frontunk csapásmérő erőit a célból, hogy szét
zúzzák az ellenség budapesti csoportosítását és felszabadítsák Budapestet. 
Csapataink déli szárnya erre az időre a szovjet—német arcvonal más sza
kaszaihoz viszonyítva jelentősen előretolódott. 

A felek ilyen állapota, valamint Budapest, ennek a hatalmas közlekedési 
csomópontnak — rajta haladnak át a közlekedési vonalak Bécs és Cseh
szlovákia ipari területeire — földrajzi helyzete lehetőséget nyújtott ahhoz, 
hogy a szovjet hadsereg betörjön Dél-Németországba- és Berlint délről át
karolja. Természetes, hogy az üyen helyzet nem kerülhette el a német had
sereg főparancsnokságának figyelmét sem. Ehhez a Budapesttel kapcsola
tos problémához járult még Németország utolsó háborús szövetségesének 
létkérdése is. Ezért igyekezett hát a hitlerista csapatok parancsnoksága 
minden áron tartani a magyar fővárost, mint Dél-Németország előterét, mi
után a szovjet hadsereg előnyomulása ebben az irányban Berlinnek délről 
való átkarolásával veszélyeztetett. A Budapest körül kifejlődő harctevé
kenységek körzete alapvetően Magyarország területén húzódott, s részben 
magába foglalta Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákia egy-egy kii ré
szét. E területet északon a Szlovák Érchegysék déli nyúlványai, nyugaton 
a Nyitra folyó és a Balaton, délen a Dráva, keleten pedig a Tisza hatá
rolták. 

A körzet kiterjedése északról délre (Zólyomtól a Dráva torkolatáig) 340 
kilométer, keletről nyugatra (Aradtól Nagykanizsáig) ugyancsak 34'0 kilo
méter. Területe mintegy 115 600 km2 

A körzet déli és délkeleti részén a terep nyílt, sík, északon és északnyu
gaton hegyes, erdős. Az erdőkkel borított dombok itt mintegy 300 -méterre 
emelkednek a környező síkság fölé. 

A legnagyobb vízi akadályt körzetünkben — jobb oldali mellékfolyójá
val, a Drávával, és bal oldali mellékfolyóival, a Tiszával, Nyitrával, Garam
mal és Ipollyal — a Duna alkotta. Ezen kívül vízi akadály volt még a Du
nától jobbra elterülő területeken a Balaton és a Velencei-tó. 

A Duna Budapestnél jut ki a Nagy Magyar Alföldre, ahol számos mel
lékfolyójával megdagadva szétterül a mélyen fekvő, lapos partjai között. 
A folyó völgyének szélessége eléri a 22 kilométert is. A Duna szélessége 
Budapestnél 970 méter, mélysége 7—12 méter között váltakozik. A folyam 
sebessége kb. 1 m/sec. 

A keletről nyugat felé támadó csapatainknak rendkívüli nehézségeket 
kellett leküzdeni, míg az ellenség a számára kedvező irányokban elhelyez
kedő természetes védelmi szakaszokkal rendelkezett. 

A harctevékenységek körzetének mű- és földút hálózata teljes egészé
ben biztosította a csapatok és a manőverezés szükségleteit. Domborzatával, 
terepjellegével és közlekedési útjaival e terület egészében lehetővé tette a 
nagy összfegyvernemi, gépesített és páncélos magasabbegységek alkalma
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zását — kivéve a körzet északi és északnyugati részeit, ahol az erdős-hegyes 
terep az utak téli járhatatlanságának viszonyai között komoly nehézsége
ket támasztott és korlátozta a csapatok tevékenységét. 

A hitlerista tábornokok esztelen makacssága a Budapestért folyó harc
ban nem hozott számukra babért, és konokságuk a német alakulatok igen 
nagy veszteségein kívül sok ártatlan, békés lakos pusztulásához és Európa 
egyik legnagyobb városának nagyméretű lerombolásához is vezettek. Már 
semmi sem állíthatta meg az események folyamatát ebben az irányban, 
még a hatalmas tartalékok — közöttük a nyugati arcvonalról, az Arden
nekből elvont 6. SS páncélos hadsereg átcsoportosítása sem. Az ellenség 
említett manőverei csupán rövid időre tartóztatták fel sorsuk beteljesülé
sét és Magyarország, Ausztria, valamint Csehszlovákia népeinek felszaba
dítását. 

A német hadsereg-főparancsnokság tartalékainak Budapest körzetében 
való szétzúzása elősegítette a szovjet hadsereg lenyűgöző hadműveletének 
sikeres előkészítését és szétbontakozását a berlini irányban. A szovjet csa
patok egyre fokozódó csapásai alatt a teljes vereség és a hitlerista rezsim 
összeomlása kikerülhetetlenül a vég felé közeledett. 

Az ellenséget a Duna—Tisza közén szétverve a 2. Ukrán Front alakulatai 
bal szárnyukkal délről és keletről kijutottak a Budapest körül védekező 
hitleristák külső védelmi övéhez. Az ellenség hatalmas átcsoportosítások 
árán megerősítette csapatait a budapesti irányban. December első napjai
ban jelentős tartalékok bevetésével a 2. Ukrán Front egységei átcsoportosí
tást hajtottak végre, és felkészültek arra a csapásra, mely északról való át-
karolással a Budapesten védekező ellenség bekerítését célozta. 

A 3. Ukrán Front csapatai erre az időre átkeltek a Dunán, és felkészül
tek a támadás kibontakoztatására délről északra. 

A városnak északról és délről való átkarolása céljából mért összehan
golt csapások biztosították az ellenség teljes szétverését a budapesti irány
ban. 

1944. december 26-án Budapesttől északnyugatra, Esztergom térségében 
a két ukrán front csapatai egyesültek, s ezzel befejeződött a Budapesten 
védekező 12 hadosztályból, 3 dandárból és néhány egységből és alegység
ből álló jelentős ellenséges csoportosítás bekerítése. December 27. és 31. kö
zött a frontok csapatai különböző körzetekben megsemmisítettek több el
lenséges csoportot és megerősítették helyzetüket az arcvonal külső sáv
jában Budapesttől nyugatra. 

E harcok idején a Budapesttől északkeletre fekvő Fót község körzetében 
teljes fegyverzettel átállt hozzánk egy század magyar katona — hazafi. Az 
alegység katonái előzőleg összekötözték az SS-ekből álló őrséget, és át
hurcolták őket az arcvonalon. 

December végén az Ipolynál, Márianosztra és Szob községek térségében 
a szovjet hadsereg oldalára állt a 2. magyar páncélos hadosztály gyalogos 
ezrede. 

Az ezredet menetben Jászberénybe irányítottuk, ahol később megalakult 
az új magyar hadsereg 1. gyaloghadosztálya. 

December 29-én a Budapesten bekerített német-fasiszta csoportosítás pa
rancsnoksága visszautasította a kapitulációt, sőt vadállati kegyetlenséggel 
meggyilkolták a hozzájuk küldött parlamentereinket. (Erre később még 
részletesen visszatérek.) 

Ezt követően megkezdődtek a nehéz harcok a bekerített ellenséges cso
portosítás megsemmisítésére. Egyidejűleg az ellenség szívós és elkeseredett 
harcot indított csapataink külső arcvonalán azzal a céllal, hogy egységein-
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ket visszavesse a Duna túlsó oldalára, áttörjön Budapestre, és kiszabadítsa 
a városban körülzárt csoportosítást. 

A 2. Ukrán Front lőerői elhárították az ellenség Budapesttől északnyu
gatra, a Garam folyó térségében kifejtett nyomását, és Magyarország északi 
részén továbbfolytatták támadó tevékenységüket. A 3. Ukrán Front fő-
erői pedig egymás után verték vissza az ellenség hatalmas erőkkel végre
hajtott támadásait a Duna jobb partján, az Esztergomtól a Balatonig hú
zódó arcvonalon. 

A fentiekből következően csapataink előtt két alapvető feladat állott: 
a) az ellenség körülzárt erőinek szétzúzása és Budapest felszabadítása, 

mely feladatot főleg a 2. Ukrán Front csapatai hajtották végre; 
b) a második feladat a hitleristák nagyméretű támadásaínak visszave

rése és szétzúzása a külső arcvonalon, amit a két front főerői oldottak meg. 
Különösen elkeseredett csaták folytak Budapesttől nyugatra a 3. Ukrán 
Front Esztergomtól a Balatonig húzódó arcvonalszakaszán. 

Az ellenség körülzárt csoportosításának szétzúzása és Budapest felszabadítása 

E feladat megoldása lényegében eldöntötte a fő kérdést: Magyarország 
felszabadítását, Németország utolsó szövetségesének elvesztését is. 

Már december 28-án Magyarország Ideiglenes Kormánya a Debrecenben 
összeülő Ideiglenes Nemzetgyűlés felhatalmazása alapján megszakított 
minden — a régi kormány által kiépített — kapcsolatot a fasiszta Német
országgal, és hadat üzent neki. 

A körülzárt ellenséges csapatok gyors felszámolására a 2. Ukrán Front 
létrehozta a szovjet alakulatok budapesti csoportosítását, amelynek állo
mányát a 18. gárda lövész-, a 30. lövészhadtest és a 7. román hadtest al
kotta. E csoportosítás parancsnokságával engem bíztak meg. 

A városért és környékéért igen elkeseredett, könyörtelen harcok foly
tak, amelyek sok békés polgár pusztulásához és a város romhalmazzá vá
lásához vezettek. Ezért — az emberiesség nevében — ennek a gyönyörű 
városnak a rombolástól való megóvása és a város békés lakóinak, közöttük 
gyerekeknek, nőknek és öregeknek mentése érdekében szovjet parancs
nokságunk az ellenséges csapatokat kapitulációra, fegyverletételre szólí
totta fel, miután a további ellenállás esztelenné és céltalanná vált. A német 
tábornokoknak, tiszteknek és katonáknak a háború után akadálytalan visz-
szatérést ígértünk Németországba, vagy 'tetszésük szerint bármely más or
szágba — a magyaroknak azonnali hazatérést, a sebesülteknek és betegek
nek orvosi segítségnyújtást. Ezt tartalmazta a megadásra szóló ultimátum, 
amely minden hadifogoly tiszt és katona méltóságának a tiszteletben tar
tását garantálta. 

Parancsomnak megfelelően önként jelentkezőkből egy parlamenter cso
portot készítettünk fel és elküldtük a körülzárt csoportosítás parancsnok
ságához az ultimátum átadására. A három önkéntesből álló csoport, a kom
munista Steinmetz kapitánynak, a 317. lövészhadosztály politikai osztálya 
instruktorának a vezetésével tisztában volt a veszéllyel, azzal, hogy a né
met fasisztákhoz menni még a parlamenterek fehér zászlajával is a biztos 
halált jelentheti. Szovjet harcosaink azonban készek voltak arra, hogy tel
jesítsék katonai kötelességüket. Minden készen állt, pontosan a megjelölt 
időpontban, 1944. december 29-én 11 órakor parlamentereink gépkocsija a 
rajta lobogó nagy fehér zászlóval lassú menetben haladt a Vecsés—Buda
pest-! műúton, és Pestszentlőrincnél a peremvonalat átlépve közeledett az 
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ellenség állásaihoz. A harctevékenység ezen a szakaszon mindkét fél ré
széről szünetelt. Steinmetz kapitány a gapkoosi ajtaját kinyitva integetett 
egy másik fehér zászlóval. 

Az ellenség mindezt jól látta, és tudta, hogy a szovjet parlamenterek kö
zelednek, de a fasiszta fenevad elvakult, erőtlen dühében közvetlen közel
ről golyószóróból és lövegből lőni kezdte a gépkocsit a fegyvertelen parla
menterekkel együtt. A jármű felborult és elégett, meghalt Steinmetz Miklós 
kapitány és FiHnomenko tizedes. Kuznyecov hadnagy, a tolmács megsebe
sült és megmenekült. Csaknem ugyanebben az időben Budán a német-fa
siszta parancsnokság fogadta a 3. Ukrán Front parlamentereit Osztapenko 
kapitánnyal az élükön, de visszafelé haladtukban a peremvonalon a fasisz
ták hátulról lelőtték Osztapenko kapitányt. 

Így haltak hősi halált a kiváló elvtársak, szovjet harcosok: a hazájukhoz 
hű és önfeláldozó kommunisták. Jól tudták ők, hogy rnár közel a háború 
vége, de katonai kötelességüket teljesítve feláldozták magukat az élet és 
a béke nevében, az emberiség boldogságáért, azokért is, akiket nem is is
mertek. Hatalmas és dicső az a nép, amelynek fiai ilyen önfeláldozó hőstet
tekre képesek. 

Válaszul a vadállati és embertelen gaztettre hatalmas pergőtüzet zúdítot
tunk az ellenségre. A bal parti városrész egész arcvonalszakaszán heves 
harcok lobbantak fel. Csapataink ezen a részen hozzákezdtek a körülzárt 
ellenséges csoportosítás szétszórásához és megsemmisítéséhez. Ugyanakkor 
— a helyzet igen bonyolult körülményeiből kifolyólag — Buda körül a 3. 
Ukrán Front magasabbegységei tartós védelembe mentek át azzal a fel
adattal, hogy megakadályozzák az ellenséges csapatok áttörését és kijutását 
a gyűrűből. 

A város körül előkészített védelmi rendszerre, a rendkívül megerősített 
állásaira támaszkodva — melyek a város mindhárom körúti sávjában és 
Pest belső negyedeiben is ki voltak építve — az ellenség kemény és igen el- • 
keseredett ellenállást tanúsított. 

Valóban, az ellenség egy olyan nagyon erős és megközelíthetetlennek 
tűnő erődítmény mögött ült, mint amilyen nagy és szilárd építményrend
szerű város, Budapest volt. A körülzárt alakulatok parancsot kaptak, hogy 
utolsó emberig küzdjenek. A hitlerista parancsnokság viszont megígérte 
nekik, hogy a felmentő csapatok minden körülmények között áttörnek Bu
dapestre. A 9. hadtest parancsnokát, Pfeffer von Wildenbruchot Hitler 
vezérezredessé léptette elő. Mindez — a parancs, az ígéret, a biztatás, de 
legfőképp a német-fasiszta egységek aktív tevékenységei a Garam folyó 
és a Balaton körleteinek belső arcvonalán, valamint nagy hadászati tarta
lékainak bevetése — valóban erősítette az ellenség körülzárt csapatainak 
a megmentésük lehetőségébe vetett hitét, és táplálta erejüket a kemény, de 
már esztelenné vált ellenállásra. A németek és követőik, a magyar szá-
lasisták eszeveszetten, halálraszántan küzdöttek. Ám semmiféle erődítés, 
sem a bekerített ellenség dühödt ellenállása, sem pedig a körülzártak fel
mentését célzó elkeseredett kísérletek nem tudták őket megmenteni a szét
zúzástól. A magyar fővárosig eljutott szovjet csapatok, a különböző körül
mények között vívott nagy csaták gazdag tapasztalatával rendelkezve fé
nyesen végrehajtották mind a körülzárt csoportosítás, mind pedig azoknak 
a nagy ellenséges erőknek a szétzúzását, amelyek különböző irányokból a 
Budapesten bekerített erők felmentésével kísérleteztek. A szovjet katonák 
megszabadították e Duna menti várost a barna pestistől és visszaadták az 
embereknek a napot, a szabadságot, az életet és a boldogságot. 

Elsőként a 18. gárda lövészhadtest bátor és váratlan csapással áttörte az 
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ellenség védelmének egész külső gyűrűjét. A hadtest ezt Frolov tábornok 
és Guscsin ezredes parancsnoksága alatt harcoló két hadosztályának erői
vel hajtotta végre. Csapataink ezek után közvetlenül a város szegélyén hú
zódó erődítési öv előtt álltak. Grafszkij ezredes és Aljehin, Atamonov, Le-
begy, Hripko alezredesek egységeinek katonái és tisztjei elkeseredett üt
közetekben törték meg az ellenség ellenállását, visszavetették erőit, hadi
foglyokat ejtettek és hadizsákmányra tettek szert. 

A parlamenterek meggyilkolása után kibontakozó heves harcok felfed
ték az ellenség védelmének leggyengébb pontjait Rákoskeresztúrtól nyu
gatra és erdővel övezett hatalmas kiterjedésű köztemető körzetében. A 
18. gárda lövészhadtest a fasiszták előtt rejtve és váratlanul itt készítette 
elő az ellenséges állások áttörését. 1945. január 3-án reggel rövid, de heves 
légi és tüzérségi előkészítés után a temetőn keresztül, fő iránnyal a Valéria
telep irányában csapást mért az ellenségre azzal a céllal, hogy a Csepel-szi
gettől északra a Dunához kijutva kettévágja az ellenséges csoportosítást a 
város délkeleti részén. Ez a csapás valóban váratlan volt és megzavarta az 
ellenséget. Természetesen ők semmiképp sem számítottak arra, hogy mi, 
szovjet harcosok a holtak birodalmán, ezen a hatalmas temetőn keresztül 
rohamozunk. Szó se róla, mi nem számoltunk az ellenség kívánságával, 
manőverünk sikerrel járt és az ellenséget Kovtun-Sztankevics és Frolov 
tábornokok magasabbegységeinek erőivel megsemmisítettük, védelmét ja
nuár 5-re 10 kilométer mélységben áttörtük, és kijutottunk a Lóverseny
tér és a Népliget körzetében a város központi területéig. 

A Budapest középpontja irányába végrehajtott ilyen betörés azzal fenye
gette az ellenséget, hogy a város egész délkeleti részén átkarolják, s ezért 
Guscsin ezredes és Nyekraszov tábornok egységei által üldözve gyors visz-
szavonulásba kezdett. Január 10-re a fasisztákat a város délkeleti részéből 
teljes egészében kivertük és Nyekraszov tábornok egységei ezen kívül 
megtisztították az ellenségtől Csepel-szigetet is. A 18. gárda lövészhadtest 
csapatai a hitleristákat szétverve délről és délkeletről kijutottak a város 
központjához. 

Az eredmények hatásaként kedvező helyzet alakult ki a 30. lövészhadtest 
támadására a város központi negyedeitől északra. E hadtest magasabbegy
ségei Lazko tábornok vezetése alatt az ellenséget üldözve felszabadították 
Ü j pestet és Angyalföld északi negyedeit. Pest keleti részén azonban a fa
siszták még mindig szilárdan ellenálltak a 7. román hadtest magasabbegy
ségeinek. Segítségükre délről sürgősen átcsoportosítottuk és bevetettük 
Guscsin ezredes hadosztályát. Ennek egységei baráti és testvéri együttmű
ködésben a 7. román hadtest csapataival szétzúzták az ellenséget, néhány 
ezer hadifoglyot ejtettek és nagy mennyiségű hadianyagot zsákmányoltak. 
Ë harcokban a 7. hadtest harcosai nagyfokú bátorságról, önfeláldozásról, 
hősiességről és szilárdságról tettek tanúbizonyságot. Ebben a hitlerista te
rületrablók ellen vívott elkeseredett és súlyos harcokban született és ed
ződött a fegyverbarátság hadseregeink és népeink között — közös harci 
célunkra és a békére alapozva. A 7. hadtest — becsülettel teljesítve harc
feladatát — január 15-én tartalékba, majd később Csehszlovákia terüle
tére, a román hadsereg csapatainak állományába került. 

Megkezdődött a város központi negyedének ostroma. A fasiszták köré 
font gyűrű kérlelhetetlenül szorult, a Pestért folyó harc döntő szakaszába 
lépett. Az elszánt és elkeseredett küzdelem még inkább fokozódott. Az 
ellenség helyzete rendkívül megromlott. Egész csoportjai megsemmisültek, 
a hadifoglyok száma magasra szökött, és ezek az őrök által, valamint a 
pincékből előbújó városi lakosság átkaitól kísérve ezrével haladtak csüg-
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gedten az utcákon keletre. Január 16-án és 17-én a város központi részei 
felszabadításának csupán e két napján csapataink mintegy 10 000 hadifog
lyot ejtettek. 

Elérkeztek az utolsó csapások. Az ellenséget a város centrumában körül
zárva csapataink január 18-án reggel kijutottak a Duna keleti partjára. 
Nagy robbanások rázkódtatták meg a várost, lángok csaptak fel, forrott, 
tajtékzott a Duna vize. A hidakat, Budapest szépségeit és ékességeit az el
lenség felrobbantotta. A város központjában körülzárt ellenséges csoporto
sulást szétszórtuk, részben megsemmisítettük és csapatainak nagy részét 
fogságba ejtettük. Pestet teljesen megtisztítottuk az ellenségtől. A hadi
foglyok újból vonultak a város utcáin mögöttes területeink felé. Ezen a 
napon 18 787 katona, tiszt és tábornok esett fogságunkba. A pincékből 
—. egyelőre még bátortalanul, de mind többen és többen jöttek fel a nap
fényre, a szabad levegőre. Budapest utcái megteltek lelkesedő és örvendező 
emberekkel. Katonáinkhoz, tisztjeinkhez és tábornokainkhoz egyre gyak
rabban és teljes bizalommal fordultak különböző kéréseikkel. Sokan pedig 
egyszerűen csak látni akarták a szürke katonaköpenyben megjelent szovjet 
embereket, velük valahogy nyugodtabban érezték magukat a sorsdöntő 
napokban. 

Budapest külterületének egyik falujában a helyi asszonyok egész dele
gációja jött el hozzám, akik elragadtatással beszéltek a szovjet katonákról. 
Magyarország egyszerű népe nagy bizalommal és szeretettel vette körül 
harcosainkat. 

A jobb parti városrész központjában — Budán — a körülzárt ellenség
nek azonban még meglehetősen nagy számú csoportja folytatta az elkese
redett és heves ellenállást: táplálta őket az a remény, hogy a hitlerista pa
rancsnokságnak azok a kísérletei, amelyeket Budapest felmentése érdeké
ben tettek, sikeresek lesznek. Annál is inkább, mivel január 18-án, Buda
pest bal parti városrészének felszabadítása napján az ellenség a bekerítés 
külső arcvonaláról nagy páncélos csoportosítással mért csapást a Velencei-
tó és a Balaton között; előretört a Dunához, és annak jobb partja mentén 
szándékozott áttörni a körülzárt erőkhöz. Ebben a helyzetben főhadiszál
lásunk a Budán körülzárt csapatok szétzúzására ismét a 2. Ukrán Front 
parancsnokának adott utasítást, a szovjet csapatok csoportosításának pa
rancsnokául pedig újra Afonyin tábornokot, a 18. gárdahadtest parancs
nokát nevezte ki. A 3. Ukrán Front erőfeszítéseit teljes egészében a tá
madó ellenség visszaverésére irányították. E front állományába került a 
2. Ukrán Fronttól a Pesten felszabadult 30. lövészhadtest és a 68. gárda 
lövészhadosztály. 

Miközben heves harcokat folytatott a Garam folyó körzetében, a 2. Uk
rán Front végrehajtotta a 18. gárda lövészhadtest átcsoportosítását a Du
nán keresztül Budára. 

Így azután a 18. gárda-, a 37. és 75. lövészhadtestekből álló budapesti 
harccsoport január 21-én megkezdte Buda ostromát. Január 30-án kivertük 
az ellenséget a Margitszigetről, és megtörve ellenállását, február 11-re 
megtisztítottuk a fasisztáktól Buda egész déli részét, és kijutottunk a régi 
Várig. Csapataink a hitleristákat teljes gyűrűben egy kis területre szorítot
ták össze. Elkövetkezett a döntő, a reménytelen helyzetben vergődő, el-
állatiasodott ellenség teljes megsemmisítése. A február 12-re forduló éjjel 
a kétségbeesésre kárhoztatott banditák még kitörést kíséreltek meg észak
nyugati irányban. A kitörési kísérleteket felszámoltuk, az ellenség igen 
nagy veszteségeket szenvedett. Az éj leple alatt azonban mintegy 7000— 
10 000 főnek kisebb csoportokban mégis sikerült az északnyugati erdőkbe 
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jutni, de a visszavonulási útjukat elzártuk. Február 12-ének hajnalán csa
pataink döntő harccal befejezték az ellenség erőinek szétzúzását. Budát 
teljesen bevettük, miközben több mint 21 000 hadifoglyot ejtettünk. Kö
zöttük volt a körülzárt budapesti német csoportosítás, a 9. hadtest parancs
noka, Pfeffer von Wildenbruch vezérezredes és egész törzse, annak főnö
kével, Lindenau alezredessel egyetemben. Február 13-án csapataink meg
tisztították Budát az ellenség maradványaitól, megsemmisítették, illetve 
foglyul ejtették a Budáról kiszabadult, az erdőkben bujkáló ellenséges 
csoportokat. 

* 

1945 január végén Budán súlyosan megsebesültem: egyszerre tizennyolc 
sebet kaptam, és gyógyításra Szolnokra, a frontkórházba szállítottak. Itt 
egészségem helyreállításáig két hónapot töltöttem. A budapesti csoportosí
tás parancsnokságát az 53. hadsereg parancsnoka, Ivan Mefogyijevics Ma-
nagarov tábornok vette át. 

A Budáért folyó harcokban a szovjet hadsereg csapataival együtt hősie
sen küzdöttek azok a magyar katonák és tisztek is, akik átálltak a mi olda
lunkra. Ezek önálló századokban egységeink kötelékében vettek részt a 
Déli pályaudvar, a Gellérthegy és a Várhegy körzeteinek ostromában. 
A Budáért folyó harcok utolsó napjaiban Variházi Oszkár alezredes pa
rancsnoksága alatt alakult meg a Budai önkéntes Ezred. Itt, az eláliatia-
sodott fasizmus ellen vívott siilyos harcban vérrel pecsételődött meg a szov
jet és a magyar hadsereg és népeink megbonthatatlan barátsága. 

így végződött a magyar főváros, Budapest felszabadításáért folyó harc. 
Mindnyájan örültünk a győzelemnek, ennek ki-ki a maga módján tanú

jelét is adta. Sajnos, a győzelem mámorában nem tudott osztozni sok ked
ves és hős elvtársunk: katonák és tisztek, akik Budapest felszabadításáért, 
népének boldogságáért, békés munkájáért áldozták életüket. Sokan meg
sebesültek és kórházi ápolásra szorultak. Közülük sokan nyomorékká vál
tak. Róluk, nekünk élőknek sohasem szabad elfeledkeznünk. A harcok 
már messze zajlottak a várostól, és Magyarország fővárosa, Budapest és 
lakói élvezték a békét és a szabadságot. 

Az ellenség támadó tevékenységének visszaverése 

A német hadsereg főparancsnoksága —< azt a feladatot tűzve maga elé, 
hogy megállítja csapataink támadását Magyarországon és megpróbálja a 
Budapesten körülzárt csoportosítása megmentését — csapataiból sietve nagy
létszámú tartalékokat, köztük páncélos hadtesteket és hadosztályokat dobott 
át a bekerítés külső arcvonalára. 

Hatalmas erőket összpontosítva 1945. január 2—15. között csapást mért 
a Komáromtól délre fekvő körzetből a Duna jobb partján, Bicskén át Bu
dapest irányába. Az ellenség ebben az irányban bevetette a 4. páncélos had
testet (három páncélos hadosztályt), a 3. SS „Halálfejes" páncélos had
osztályt, az 5. SS „Wiking" páncélos hadosztályt, négy gyalog- és egy lo
vashadosztály, a 130. páncélos ezredet és két önálló ezredet. A csapást ösz-
szesen 10 hadosztály, három önálló ezred és más alegységek mérték. Ez az 
igen jelentős páncélos csoportosítás a támadás kezdetén nagy fölénnyel 
rendelkezett csapatainkkal szemben. Január 6-ig áttörte alakulataink heve
nyészett védelmét, mintegy 18—25 km mélyen tört be hadrendünkbe, ami
vel harcászati sikert ért el. 
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A 3. Ukrán Front parancsnoksága ekkor gyors és ügyes manőver t h a j 
tot t végre. A mélységből és a nem támadot t arcvonalszakaszokról az á t 
törés körzetébe átcsoportosította a 18. páncélos, az 1. és 2. gépesített had
testet, négy lövész- és egy lovashadosztályt, néhány tüzér- és tüzér pán
célelhárító egységet és magasabbegységet. 

Ezenkívül t a r ta lékként az ellenséges támadó csoportosítás szárnyán k é 
szen állt a 7. gépesített hadtest , hogy a lehetőségektől függően aktív tevé
kenységet hajtson végre. 

Csapataink merészsége és bátorsága, valamint az ügyes manőver ja 
vunkra változtatta meg az erőviszonyokat. Az ellenség támadásá t megállí
tot tuk, majd eredeti állásaikba vetet tük vissza. 

Az ellenség ellencsapásának visszaverésében szerepet játszott a 2. Ukrán 
F ron t 6. harckocsi- és 7. gárdahadseregének j anuá r 6-a és 10-e között 
végrehajtot t támadása. E hadseregek csapatai j anuá r 6-án éjszakai roham
mal meglepetésszerűen á t tör ték az ellenség védelmét a G a ram folyónál és 
a Duna bal par t ja mentén Komárom felé fordultak. Ezzel igen veszr'lyes 
helyzetet te remtet tek a Budapest felé törő német csoportosítás szárnyán és 
há tában. A ké t front csapatai erőfeszítéseinek eredményeként az ellensé
get szétvertük és visszavetettük. Ezután rövid szünet következett , de az 
ellenség nem állt el szándékaitól és erőfeszítéseit most délre helyezte át. 

A német csapatok ismét ellencsapást készítettek elő, melyet 1945. j anuár 
18. és február 15. között haj tot tak végre. 

A fasiszta parancsnokság Székesfehérvár térségében ú jabb átcsoporto
sítást haj tot t végre, ahol jelentős páncélos erőket vont össze. Ezekkel az 
erőkkel j anuá r 18-án a Velencei-tó és a Balaton között m é r t csapást csa
pata inkra . A német csoportosítás hét páncélos és egy gyaloghadosztályból 
(1., 2., 3., 5., 9., 12. és a 23. páncélos hadosztályok, valamint a 356. gyalog
hadosztály), az 509. királyt igris páncélos osztályból, a 325. rohamlöveg dan-
dárából, a 24. páncélos ezredből és lovas egységekből állt. 

E hata lmas páncélos csoportosításnak az volt a feladata, hogy törje át a 
252. lövészhadosztály, az 1. megerősítet t körlet és a 7. gépesített hadtest 
63. dandár jának védelmét, és t ámadásá t a Duna mentén északkelet felé 
kifejlesztve egyesüljön a Budapesten körülzár t csoportosítással. -Végül, hogy 
Budapesttől nyuga t ra verje szét a 4. gárdahadsereg csapatait . 

A főcsapás i rányában az ellenségnek erőben és eszközökben — kivált
képp harckocsikban — döntő fölénye volt. Ennek következtében, csapa
taink hősiességének és szilárdságának ellenére, a támadás második napján 
sikerült á t törnie védelmünket és 65 k m mélységben és 45 k m szélességben 
ki jutniuk a Dunához. 

A hit leristák fő erőfeszítésüket észak felé. Budapest i rányába fejtették 
ki. 

Csapataink halogató harcokat folytatva manővereket haj tot tak végre ab 
ból a célból, hogy a veszélyeztetett i rányban erőket és eszközöket összpon
tosítsanak, és ellencsapást mérjenek az eredeti helyzet visszaállítására. 

E harcok lehetővé tet ték, hogy a ha rmadik nap végén a Velencei-tó és 
a Duna között új védelmi körletet rendezzünk be és csapataink el is fog
lalták azt. 

Az elkeseredett harc folyamán az egységeknek és magasabbegységeknek 
az arcvonalból való kivonása útján, valamint a 2. Ukrán Front tól és a fő
hadiszállás tar ta lékaiból kapot t csapatokkal növekedve kiegészítő ta r ta lé
koka t képeztünk. 

Végeredményben — hála a gyors manővernek, az át törés körzetébe össz
pontosított nagy összfegyvernemi és harckocsi magasabbegységeknek, a szét-
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bontakoztatott nagyszámú tüzéregységnek — az erőviszonyok határozottan 
a mi javunkra változtak meg. 

Ilyen körülmények között készültek fel a 3. Ukrán Front csapatai a ja
nuár 27-én végrehajtott ellencsapásra, melynek az volt a célja, hogy szét
zúzza az ellenség csapásmérő páncélos erőit és visszaállítsa az eredeti hely
zetet. Az ellencsapást hatalmas tüzérségi és légierő támogatással az 1. gé
pesített hadtest, a 135. lövészhadtest egy hadosztálya, két harckoosi (23. és 
18.) és három lövészhadtest (30., 104. és a 133.) erői mérték. A manőver a 
négy irányból kiinduló koncentrikus csapás jellegét viselte. 

Csapataink ellencsapása teljes sikerrel végződött. Az ellenség főképpen 
páncélos csapatokból álló csapásmérő csoportját szétzúztuk és visszavetet
tük kiindulási helyzetébe. Ez időben egybeesett az ellenség Budapesten kö
rülzárt csoportosításának teljes felszámolásával. 

Ilyenformán — a német-fasiszta csapatok szétzúzásával Budapest körze
tében — lényegében eldőlt Magyarország felszabadításának kérdése is, 1945. 
február közepére a szovjet csapatok felszabadították Magyarország terüle
tének mintegy kétharmad részét. A hitlerista megszállók hatalma alatt 
maradt országrész a 2. és 3. Ukrán Front bécsi támadó hadművelete folya
mán szabadult fel. 

A budapesti csoportosítás szétzúzása ellenére azonban a hitlerista csapa
tok parancsnoksága újból nagy támadásra készülődött a Balaton térségében. 
Arra számított, hogy a szovjet csapatokat Nyugat-Magyarország területén 
szétveri és visszaállítja korábbi helyzetét a Duna vonalában. Ennek érdeké-
ben március első napjaira a Balaton térségében az ellenség újabb tartaléko
kat vont össze. 

A támadásra összpontosított hatalmas csoportosítást nagy gyalogos, tü
zérségi és légierők, valamint tizenegy páncélos hadosztály (köztük a 6. SS 
páncélos hadsereg négy hadosztálya) erői képezték. Összesen több mint 1200 
harckocsi és rohamlöveg, 870 páncélozott csapatszállító jármű, mintegy 
3500 különböző kaliberű löveg, kb. 2200 aknavető és 850 repülőgép állott 
itt rendelkezésükre. E támadásban a döntő szerepet az Ardennekből ide át
dobott 6. SS páncélos hadseregnek szánták. 

A nagy támadás álcázása céljából csapataikat két páncélos hadosztállyal 
megerősítve a németek február 17. és 24. között Komáromtól keletre csa
pást mértek a 2. Ukrán Front csapataira és a Garamhoz szorították vissza. 
Hadműveleti sikert azonban nem értek el és több mint 100 harckocsi el
vesztése után február 24-én beszüntették támadó tevékenységüket ebben az 
irányban. 

A szovjet parancsnokság idejében felfedte az ellenség készülőben levő 
nagy támadását és intézkedett, hogy a 3. Ukrán Front körzetében szilárd 
és lépcsőzött védelmi rendszert építsenek ki és jelentős tartalékokat képez
zenek. A 2. Ukrán Front állományából is ide csoportosították át a 27. had
sereget, három önálló hadtestet, páncélelhárító tüzéregységeket és végeze
tül a 6. gárda harckocsihadsereget. 

Ezenkívül a főhadiszállás tartalékából beérkezett a 9. gárdahadsereg. A 
harc folyamán — ugyancsak az ellenséges csoportosítás szétzúzására — a 
Balaton térségébe összpontosították a 2. Ukrán Front légi hadseregének 
erőfeszítéseit is. Csapataink előtt az a feladat állott, hogy védelmi harc
ban őröljék fel és gyengítsék meg az ellenséges csoportosítást, és azután 
menjenek át döntő támadásba a bécsi irányban. 

Március 6-án a németek megindították támadásukat. A főcsapást ismét 
a Velencei-tó és a Balaton között mérték. Azzal számoltak, hogy a légierő-
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vei és tüzérséggel támogatott hatalmas páncélos támadó ékkel visszanyom
ják csapatainkat és átdobják azokat a Duna bal partjára. 

Ezt az igen erős csapást azonban egy fölöttébb szilárd és szervezett el
lenállás fogadta és így a németek sikert nem értek el. A szovjet csapatok 
előkészített állásokra, valamint az ellencsapásokat és ellentámadásokat vég
rehajtó, szélesen manőverező tartalékokra épített védelme vissza tudta verni 
az ellenség támadását, amelynek során 10 nap alatt mindössze 7—10 km 
mélységben sikerült beékelődnie állásainkba. 

A 2. és 3. Ukrán Front csapatai egymással szorosan együttműködve meg 
tudták oldani feladatukat. A védelmi harcban igen nagy veszteségeket 
okoztak az ellenségnek, a támadásról való lemondásra kényszerítették azt, 
és a kezdeményezést magukhoz ragadva a hadműveleti és hadászati tarta
lékok bevetésével március 16-án a Duna jobb és bal partján, a bécsi irány
ban döntő támadásba mentek át. 

Erre az időre — az orvosokon kívül hála a magyar emberek segítségé
nek — Szolnokon sikerült visszanyernem egészségemet, és 1945. március 
21-én újra jelentkeztem szolgálattételre és átvettem a 18. gárdahadtest pa
rancsnokságát (gyógykezelésem alatt a hadtestet a törzsfőnök, Szoszedov 
tábornok vezette), amellyel részt vettem Nyugat-Magyarországon Győr és 
Mosonmagyaróvár felszabadításában. 

A bécsi hadmüvelet folyamán, 1945. április 4-én a szovjet hadsereg tel
jesen felszabadította Magyarországot a német-fasiszta megszállás alól. 

A 2. és 3. Ukrán Front Magyarország felszabadításáért folytatott had
műveleteinek történelmi jelentősége mindenekelőtt abban áll, hogy felsza
badították a magyar népet a fasizmus alól, lehetővé téve, hogy maga dönt
sön saját sorsáról. Ezenkívül Budapest körzetében, majd tőle nyugatra har
colva a szovjet csapatok reális veszélyt teremtettek Németország számára 
a déli irányból. 

A szovjet parancsnokság a két frontnak Budapest térségében folytatott 
aktív tevékenységével úgy számolt, hogy 

Először: elvonja a német hadsereg főparancsnokságának figyelmét a tá
madás fő irányáról, amelyet a szovjet csapatok Lengyelországon keresztül 
Németország központja, Berlin irányába készítettek elő: 

Másodszor: ha lehetséges, lekötni a német hadsereg mennél több tarta
lékát Budapest körzetében. 

E számítás megalapozottságát és helyességét az események története iga
zolta. A német parancsnokság Budapest térségében hatalmas páncélos erő
ket vont össze (mintegy 16 páncélos hadosztály), nem is számolva egyéb 
tartalék magasabbegységeit és egységeit. A szovjet csapatok aktív tevé
kenysége eredményeként mindezek az erők a szó szoros értelmében tönk
rementek. Ez elősegítette a szovjet hadsereg hadműveleteinek sikeres ki
fejlődését a berlini főirányban, ami a hitlerista Németország teljes kapitu
lációjához vezetett. 

A szovjet csapatok gazdag gyakorlati tapasztalatai, a tábornokok és tisz
tek katonai mesterségbeli tudása, harcosaink vakmerősége és bátorsága, a 
szovjet haditechnika fölénye biztosította hadseregünk győzelmét a német
fasiszta csapatok felett Magyarországon. 

Az azóta eltelt években a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésével si
keresen megvalósult Magyarországon — mind a városon, mind a falun — 
a szocialista átalakulás. Az országban befejeződött a szocializmus alapjai
nak lerakása. 

A baráti és testvéri magyar nép örök hálát érez a Szovjetunió iránt ön
zetlen és testvéri segítségéért. 
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Az elmúlt esztendőben — élve a lehetőséggel — újból eljöttem Magyar
országra. Ennek során meglátogathattam néhány falut és várost, közöttük 
Budapestet is. Megfordultam intézményekben, gyárakban, üzemekben, is
kolákban és voltam néhány elvtárs lakásán is. Különösen örömteli és nagy
szerű volt a szolnoki, székesfehérvári, veszprémi és budapesti ifjúsággal 
töltött együttlét. Ezek a forró hangulatú találkozások, a sugárzó életöröm 
és boldogság lenyűgöztek bennünket. Kellemes volt nézni a nép pezsgő 
életét — és lehet-e nem örülni az ember boldogságának? 

Igen ! Magyarország dolgozó népe az elmúlt években nagyot haladt előre. 
Élcsapatának, a Magyar Szocialista Munkáspártnak a vezetésével sikeresen 
lerakta országában a szocializmus alapjait. A szovjet és más szocialista or
szágok népeivel szoros barátságban Magyarország biztosan megy előre a 
haladás és a béke útján. 

Igen! öröm volt nézni a Gellérthegyről a megújhodott Budapestet, a bol
dog Magyarország fővárosát. Itt, a szabadságot jelképező harcos katona 
bronzalakjánál akaratlanul is azokra a távoli napokra gondoltam, amikor 
itt, a Dunánál, gonosz emberek akaratából a második világháború egyik leg-
könyörtelenebb harcának a lángja dühöngött. És lám, nem hiába áldozta 
akkor sok szovjet harcos és magyar hazafi fiatal életét, ontotta vérét a bé
kéért, a népek barátságáért és boldogságáért. Éljen hát örökre a nemzedé
kekben az emléke a távoli napnak — a fasizmus sötét erői felett aratott 
győzelem napjának! 
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HARCBAN A PÁNCÉLVONAT ELLEN 
(Visszaemlékezés) 

Mautz János 

Alig múltam 16 éves, amikor — egy születési adat téves beírása követ
keztében — besoroztak katonának. Anyám hiába tiltakozott ellene, bizony
gatva, hogy még nem vagyok 17 éves. Mint esztergályost és műkedvelő csil
lagászt a tüzérséghez osztottak be. Bécsbe vittek, és egy telefonista tanfo
lyamon megfigyelő főtüzérnek képeztek ki. 

A tanfolyam elvégzése után a budapesti Pálffy-laktanyában állomásozó 
31-es tüzérezred ARTILLERI MESS Abteilung j ához osztottak be, majd ki
vittek a galíciai frontra. Innen, mivel mint vézna fiú nem bírtam a nagy 
megerőltetést, a lembergi kórházba kerültem, ahonnan szépszerével haza
szöktem — első alkalommal. Itthon újra jelentkeztem az ezrednél. A válto
zatosság kedvéért ekkor a Piavehoz vittek a Montelora, ahonnan ismét meg
szöktem. Hazaérve megint jelentkeztem a frontra, és ezt a manővert több
ször megismételtem. 

Közben kétszer lefokoztak, és úgyszólván Ausztria-Magyarország összes 
katonai fogdájában és Arestjeiben ültem 1—2 napot, illetve hetet — kivéve 
Prágát. Ez alatt hihetetlenül meggyűlöltem a hierarchikus és kapitalista tár
sadalmat, és Bohr, Curie, Rutherford és Einstein elektr o fizikai kísérletei
nek hatására abszolút materialista lettem. 

1918-ban azonnal önként jelentkeztem katonának. Mint megbízható sze
mélyt vidékre, a tolnai 17-es vörös tüzérezred negyedik ütegéhez helyeztek 
megfigyelő főtüzérnek. Állomáshelyünk a Fejér megyei Velencén egy ma
jorsági épületben volt. 

1919 június elsején Esztergomnál átkeltünk a Dunán és a párkánynánai 
országúton meneteltünk Köbölkút felé, ahol kisebb utóvéd harcok is voltak, 
tüzérségi harcra azonban nem került sor. A falun túl a két arcvonal között 
volt Ulmann báró sertéshizlaldája. A falu tanácselnökének a javaslatára 
Kovács tizedessel vállalkoztunk arra, hogy hajnalban kinyitjuk a sertésólak 
ajtaját. A félhomályban oda is osontunk, és szabadjára engedtük a több 
száz állatot. A disznók óriási röfögés közepette rohanni kezdtek Köbölkút 
felé — erre volt ugyanis a legelőjük. így történt ennek a sok disznónak az 
átmentése a mi oldalunkra. Reggel azonban megtudtuk, hogy nem kellett 
volna ennyire vigyáznunk, mert közben a csehek kiürítették a környéket és 
a Nyitra vonalára vonultak vissza. Másnap — az ország- és dűlőutakon — 
továbbmeneteltünk Kürt és Perbete felé. Késő este volt, amikor Udvardra 
értünk. Ütegünk 3-án hajnalban már állásban is volt egy kisebb akácosban, 
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Udvardtól északra. Innen mi, telefonisták — Kovács tizedes (akinek a mes
tersége is kovács volt), egy Gaál nevű Hirmann-gyári rézesztergályos és én 
azonnal megkezdtük a telefonhuzal lefektetését. A vezetéket addig fektet
tük le, ahol a Komárom és a Párkánynána vasútvonalat metszi az Udvard 
felől jövő országút, Érsekújvár felé menet (lásd az alábbi vázlatot) kétol
dalt. A vasúti és az országúti töltés három méter magas volt. A két vasúti 
töltés között kb. 70—80 méter széles sáv terült el, amely egyre szűkült, s 
a Nyitra hídon a két vasútvonal már egyesülve megy át. A periszkóp táv

csövet a Komárom felől jövő vasútvonalat záró sorompó két vasoszlopa 
közé tettem, mert innen jó kilátás nyílott a vasúti hídra. A közelben 
található kövekből mellvédet csináltunk. Ezt gallyakkal álcáztuk. A munká
val reggel 7 óra felé már készen is voltunk. Nemsokára megérkezett egy 19 
emberből álló gépfegyveres osztag is 5 géppuskával. Ők az országút töltésén 
készítettek maguknak állásokat Egy-egy gépfegyverállás között 12—15 mé
ter volt a távolság. Valóságos kis erőd alakult itt ki. A géppuskások örül
tek a tüzérségi megfigyelő állásoknak, mert tudták, hogy az ágyúk szükség 
esetén az ő részükre is segítséget nyújtanak. Mi, megfigyelők is kedvezően 
fogadtuk a géppuskásokat, mert fegyvereiket nagyon jónak találtuk az 
esetleges gyalogsági támadás visszaverésére. 

Kellemes, szép napos idő lett. 9 óra felé kijött a főhadnagyunk. A székes
fehérvári fiút Neuhauser Pálnak hívták. Német neve dacára igazi magyar 
és szociális érzelmű ember volt. A kiépített figyelőállással, de különösen a 
két vasoszlop közé helyezett távcsővel nagyon meg volt elégedve. 

Mindjárt meg is kezdtük a belövéseket. A parancs úgy szólt, hogy a hi
dakat nem szabad szétrombolni, mert esetleg nekünk is szükségünk lehet 
rájuk — tekintve, hogy a mi páncélvonatunk is ott vesztegelt a párkányná-
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nai vasútvonalon, tőlünk kb. 3—4 km-re. A vonat azért nem tudott előbbre 
jönni, mert a Zsitván átvezető vasúti híd fel volt robbantva. A pionírok 
(műszakiak) azonban már dolgoztak a híd helyreállításán. A Nyitra hídját 
már a második lövéssel belőttük. Ezt követően hárman — a főhadnagy, Ko
vács tizedes meg én — átugrottunk a vasúti töltésen, és hol az országút töl
tése mellett, hol pedig az országút árkában — amely akkor lövészárok is 
volt — elindultunk Érsekújvár felé. Gaál ottmaradt a telefonnál. Az úton 
haladva magunk mellett vezettük a telefonhuzalt is — és vittünk egy mag-
nértelefont is, hogy a figyelő- és ütegállással állandóan összeköttetésben 
legyünk. Az országút árkában néhány részeg baka feküdt. Egy józan tize
destől végre megtudtuk, hogy nem messze van egy gazda nélküli kocsma — 
ott isszák le magukat. A tizedes jelentette a főhadnagyunknak, hogy a Nyit-
rán túl a szemben levő malomban van egy ellenséges gépfegyver állás. A pa
rancsnok utasítására felhívtam az ütegállást. A tüzérek a második lövésre 
megsemmisítették a célt. Abból, ahogy Neuhauser főhadnagy megadta a lő
elemeket, megtudtam, hogy ugyancsak érti a mesterségét, mert a Piavenál 
a Montelon levő figyelőállásokban sok belövésnek voltam a tanúja, de ott 
számos tiszt még a 4—5 belövésnél is alig ért el találatot. E kis epizód után 
hamarosan elértünk a szóban forgó kocsmához. Parancsnokunk utasításá
nak megfelelően Kovács tizedessel lementünk a pincébe és egy ott talált 
baltával kivertem a hordók fenekét. 

Ezt követően átmentünk az égő Batta Cipőgyárba, ahol Kovács tizedessel 
összeszedtünk 20—20 pár bakancsot, és magunkkal vittük, mert az ütegál
lásban levő legénység közül soknak rossz volt a lábbelije. Délután 3 óra 
volt, amikor visszatértünk a figyelőállásba. Parancsnokunk az ebédet ki
hozó kocsival — amelyre felpakoltuk a bakancsokat — visszament a stáb
hoz. 

Másnap, július 4-én ismét szép, napos időre ébredtünk. 8 óra felé elküld
tük Gaált a Zsitva felrobbantott hídjához azzal, hogy tudja meg, mikorra 
lesznek készen a pionírok a híd helyreállításával és azon mikor jöhet át a 
páncélvonatunk? Gaál dél felé tért vissza azzal a hírrel, hogy a híd más
napra elkészül. Nem sokkal Gaál után megérkezett a főhadnagyunk is a 
géppuskások parancsnokával együtt, aki megszemlélte a tüzelőállásokat, 
majd visszatért állomáshelyére. Parancsnokunk kint maradt, és velünk 
együtt sütkérezett a töltés oldalán. Délután, valamivel 5 óra után váltottuk 
egymást: Kovács ment a látcsőhöz, én pedig a telefonhoz. A tizedes egyszer-
csak izgatottan elkiáltotta magát: 

— Főhadnagy elvtárs, jön az erdő! 
— Ne mondjon már ilyen marhaságot — szólt rá a tiszt, de nyomban 

felállt, és felmászott a töltésen a távcsőhöz. Ám alighogy belenézett, már 
adta is a parancsot, hogy a tegnap belőtt lőelemekkel azonnal lőni kell a 
hidat. 

Az történt ugyanis, hogy az érsekújvári állomásra befutó vasútvonalon, 
amelyet két oldalról fák szegélyeztek, egy intervenciósokkal megrakott 
páncélvonat jött kifelé, maga előtt tolva egy gallyakkal rafinált módon álcá
zott üres vasúti kocsit. Ezt nyilván azért tették, hogy ha netán az éjjel alá
aknáztuk volna a síneket, akkor előbb az üres vagon és ne a páncélvonat 
robbanjon fel. Ezért a páncélvonat lassan jött, meg-meglökve az üres va
gont. 

Gépfegyvereseink azonnal akcióba léptek. Az egyik géppuska alig 2 mé
terre volt a telefontól. Ütegünk útján jelentettük az ezrednek a helyzetet, 
és kértük, hogy minden rendelkezésre álló erővel lövesse a hidat! 

Az előttünk beásott intervenciósoknak nem volt ágyújuk, ily módon a 
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páncélvonatot — amely egyelőre még nem avatkozott be a harcba — géppus
kák tüzével támogatták. Rövidesen tüzérségünk is megkezdte a tüzelést, a 
lövések azonban nem a legjobban sikerültek. A nagy harci zajban ugyanis 
nem értették meg pontosan a bemondott lőelemeket. Közben a mi oldalun
kon is érezni lehetett az ellenséges nehéz géppuskák hatását. Már 4 halott 
katonánk volt — nyak- és fejlövést kaptak. Kovács tizedes mindent megtett 
megmentésükért, de fáradozása hiábavaló volt. Hősi halált haltak. Gaál és 
az egyik magára maradt gépfegyveres, akinek két társát lelőtték, a zűrzavart 
kihasználva elszaladt, a többi azonban bátran kitartott. Mi tagadás, én is 
remegtem a félelemtől, mert a páncélvonat, ha lassan is, de közeledett felénk. 
Ebben a válságos helyzetben számunkra parancsnokunk magatartása jelen
tett legtöbbet, aki bátran kitartva irányította a tüzérség tüzét, bár az ellen
séges páncélvonat már csak alig 200 méterre volt tőlünk az első híd másik 
oldalán. 

Sajnos, megint találat ért egy gépfegyverest. Szegény vért hányva gurult 
le a töltésről. Vesztünkre a saját páncélvonatunk lövései is — amely ágyúi
val szintén beavatkozott a harcba — rövidebbre sikerültek, és gránátjai köz
vetlenül a fejünk fölött robbantak. Ezt telefonon jelentettem, arra kérve az 
ütegállást, hogy az ezreden keresztül értesítse a páncálvonatunk parancsno
kát — akit közben szidtam mint a bokrot —, hogy legalább 100 méterrel 
hosszabbakat lőjjön. Persze, az igazsághoz tartozik, hogy részükről ez a 
tévedés érthető volt, mert ők nem rendelkeztek megfigyelőkkel, csak a tér
kép alapján lőttek. 

Ezalatt az intervenciósok páncélvonata egyre közelebb jött. Már a vas
útvonal és a túlsó híd találkozásához ért. Ekkor érkezett el az az utolsó 
másodperc-töredék, amikor a mi lövéseink egyike a mozdony kazánházába 
csapódott. A találat következtében a mozdony nagy gőz- és füstfelhőbe bur
kolva óriási robajjal félig lefordult a kőhídról az ártérre. A másik találat 
egy páncélkocsit ért, amely szintén felrobbant. Mindez még a híd másik 
oldalán történt. Az épen maradt kocsikból ekkor az intervenciósok elkezd
tek kiugrálni — akik között sok francia volt. 

Most a mi gépfegyvereseinknek volt alkalmuk megtorolni bajtársaik ha
lálát. Páncélvonatunk is hosszabbakat lőtt, mert már az ő találataik is az 
ellenséget érték. Az ellenség támadását tehát sikeresen visszavertük! 

Mindez úgy tűnt, mintha a harc órák hosszat tartott volna, pedig legfel
jebb 12—15 percig, vagy még rövidebb ideig folyt a küzdelem. Ezt a rövid 
és rémes ütközetet azonban azóta sem tudtam elfelejteni. 

A támadás visszaverése utáni napon a Vörös Hadsereg bevonult Érsek
újvárra. Ütegünk azonban nem ment tovább a Vörös Hadsereggel. Strom
feld Aurél 6-án az udvardi községháza udvarán felsorakozott ezred előtt az 
egész üteget dicséretben részesítette. Parancsnokunk külön dicséretet ka
pott. Szokolyai ezredparancsnok pedig közölte, hogy engem és Kovácsot 
a dicséret mellett még kitüntetésre is felterjeszt. 

Az ünnepélyes parancskihirdetés után pedig — szó szerint így igaz — 
az egész üteget jutalomképpen elvitték Balatonszabadiba két hétre nya
ralni. Ebből azonban csak 10 nap lett, mert ütegünket a csongrádi híd
főhöz vezényelték. Az itt vívott harcunkat hosszú volna leírni, de az bizo
nyos, hogy ezen a helyen nem jött át a bojárok, intervenciósok hadserege, 
bár több rohamot hajtottak végre a hídfő ellen. Ezeket azonban még a Tisza 
másik partján szétlőttük. 

Nagyon sajnálom, hogy erről a harcról, a csongrádi hídfő védéséről so-

10 Hadtörténelmi Közlemények — 145 — 



hasem olvastam sem újságokban, sem emlékezési rovatokban, sem a Ta
nácsköztársaság háborús történetében. 

A Tanácsköztársaság bukása után sokáig nem mertem hazamenni, a ro
konoknál bujkáltam. Decemberben azonban mégis elfogtak, toloncházba 
vittek, onnan pedig a debreceni internáló táborba (amely a Debrecen— 
Hajdúszoboszló-i országút mellett, a Nyulas dűlőben volt felállítva) vittek, 
ahol másfél évet raboskodtam. Csupán egy kis epizódot írtam le a Magyar 
Tanácsköztársaság harcából. Mégis vissza-vissza gondolva ezekre a napokra, 
úgy vélem, megtettük azt, amit akkor a legjobb lelkiismeretünk szerint 
tennünk kellett. 



S Z E M L E 

MAGYAR INTERNACIONALISTÁK A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA 
FORRADALOMBAN ÉS A POLGÁRHÁBORÚBAN 

1917—1922 

(Budapest, Kossuth Könyvkiadó. I. köt. 1967. 586 o.) 

Két ország hat tudományos intézeté
nek tucatnyi történésze és levéltárosa 
dolgozott esztendőkön át azon a mun
kán, amelynek köteteit a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 50. évfordulójá
nak előestéjén párhuzamos kiadásban 
kapták kézhez a magyar és szovjet ol
vasók. Ez a vállalkozás jelentős lépés
nek számít történettudományunkban. A 
munkatársak Prágától Irkutszkig két 
kontinens területéről gyűjtötték össze 
az itt felsorakoztatott értékes forráso

kat. A központi levéltárak anyagai mel
lett a könyv olyan dokumentumokat is 
közöl, " amelyeket a távoli Perm, Sza-
ratov, Taskent vagy Tyumen archívu
maiban őriznek. 

önkéntelenül is felmerül a kívánság: 
milyen hasznos is lenne, ha arra hiva
tott szerveink más országok, más té
mák viszonylatában is szorgalmaznák 
hasonló közös munkák létrehozását. A 
jó példa már megvan. Ez a kiadvány 
beszédes tanú arra, hogy a történészek
nek milyen előnyöket nyújthat az 
együttműködés, a baráti összefogás. 

A szerkesztő bizottság a munka most 
megjelent I. kötetébe 273 dokumentumot 
vett fei. A bevezetőből tudjuk, hogy 458 
értékes okmány a rövidesen megjelenő 
II. kötetben kap helyet. Az előkészítő 
munkák során azonban a kutatók sok 
ezer olyan iratot is találtak, amelyeket 
jelen válogatásnál mellőzni kényszerül
tek. Célszerű lenne ezeket valahol össz
pontosítani, megteremtve így a téma ku
tatásának leendő centrumát. Érdemes 
lenne megvizsgálni az iratok teljes köz
zétételének lehetőségét is. 

Az aggódó sorokat az a kétely íratja 
velem, hogy vajon jól sáfárkodunk-e 
nemzeti múltunk e méreteiben is ki
emelkedő, nagy jelentőségű hagyomá
nyával. Ezen a téren sok a tennivaló. 
Még a szakembereket is meglepi a for
rások nagy száma, érzelmi telítettsége, 
az az őszinte érzés, ahogyan a magyar 
foglyok sokasága egyéni életét, sorsát, 
jövőjét a forradalom nagy ügyéhez kap
csolta. Úgy érzem, hogy a kötet nyomán 
módosítanunk kell a magyar internacio-

10* — 147 — 



nalista mozgalom méreteiről, súlyáról, 
szerepéről, társadalomformáló hatásá
ról közvéleményünkben és történészeink 
körében élő képet. Ezt a hagyományt 
— fokozottabban mint eddig, nem a 
rossz értelemben vett propaganda fo
gássá silányítva — élővé, elevenné, nem
zeti tudatunk részévé kell tennünk. Ez 
a munka minden fáradságot megér. Szá
momra ez a kiadvány egyik legfonto
sabb tanulsága. 

A dokumentumok sokasága mint ele
ven áramlat, úgy sodor bennünket a kö
vetkeztetéshez: itt keresendő a magyar 
szocialista forradalom csírája, amely
ből az 1919-es kommün is kinőtt. Aztán 
így visz tovább az út a felszabadulást 
követő elemi népmozgalmakig. A ta
nulság önmagát kínálja. A szocializmus 
nálunk az élet eleven valóságából ki
növő mozgalom, társadalmi szükségsze
rűség volt és maradt. Eszméit — mások 
mellett — azok a hazatérő magyar in
ternacionalisták hintették szét, akik ott 
Szovjet-Oroszországban tanultak meg a 
forradalmi cselekvés ábécéjét. Ez a kö
tet mindenki számára mai rendszerünk 
mély történelmi gyökereit tárja fel. 

A könyv most megjelent I. kötete a 
magyar hadifoglyok forradalmi mozgal
mának alakulását kíséri végig a februári 
forradalom időszakától. Tanúi vagyunk 
szervezkedésüknek, a szovjetrendszer 
támogatásának. 1917. november 7-ét kö
vetően meggyorsult politikai fejlődésük, 
létrejöttek az első kommunista csopor
tok is. A magyar forradalmárok haté
kony nevelőmunkát folytattak bajtár
saik körében, így azok közül sokan vál
lalták a harcot a fehérek és intervenció
sok ellen. 

Honfitársaink szerepét az 1918 őszétől 
1919 nyaráig terjedő időszakban két fe
jezet is tárgyalja. Sok okmány foglalko
zik a Tanácsköztársaság leverése nyo
mán támadt új helyzettel, a magyar 
kommunisták ebből adódó feladataival. 
A nehéz harcban álló Vörös Hadsereg 
támogatása, soraiba való belépés egyike 
a könyv leggyakrabban visszatérő té
máinak. 

A kötetet záró VII. fejezetben 82 do
kumentum mutatja be a szovjet-orosz
országi magyar kommunisták tevékeny
ségét a polgárháború végső időszakában. 
Itt — és már korábban is — számos 
okmány tükrözi a magyar hadifoglyok 
hazatérését, a forradalmi munkára való 
felkészítésüket. 

Lehetetlen számba vennünk a kiad

vány minden iratát. Nagyjából azonban 
sorra beilleszthetők a fenntebb említett 
témakörök valamelyikébe. A szerzők a 
forrásoknak egészen széles skáláját szó
laltatták meg. Van itt levél, napló, pa
rancs, újságcikk, jelentés, szépírói mű 
és harcra hívó röplap. A forma a legkü
lönbözőbb lehet, a tartalom azonban 
mindenhol azonos: a magyar hadifog
lyoknak és internacionalistáknak a va
júdó Oroszország népeivel való testvéri 
összefogása. 

E dokumentumokat egyszerűen nem le
het hideg tárgyilagossággal forgatni. A 
láz, a tavasz, az új ólét pezsgése, zászló 
lobogás, gyűlések, beszédek és újra szó
noklatok, a forradalom pezsgő levegője 
— ez csapja meg az embert az írásokból. 
Érződik, hogy a bolsevikok minden 
egyes szívért és értelemért külön-külön 
is megbirkóztak. Kommunisták terror
ja? Nevetséges! Érdemes lenne megszá
molni, hogy az iratokban hány esetben 
kérnek fegyvert, puskatöltényt, s ugyan 
hányszor az igaz szót hirdető nyomta
tott írást. 

Milyen őszintén és keresetlenül hang
zik például annak a kis kommunista 
sejtnek a határozata, melyet 1921. feb
ruár 15-én írtak Szimferopol városában. 
„Mi, akik önkéntes katonái vagyunk az 
orosz forradalomnak, akik az imperia
lista érdekekért küzdöttünk, kerültünk 
fogságba a hideg Szibériában, Ázsiá
nak homoksivatagaiban, ahol a min
denféle megpróbáltatásban az 1918-as 
orosz forradalomnak magasan lengő 
szabadság vérpiros lobogója megdob
bantotta szíveinket, és fegyverrel ke
zünkben az orosz testvéreikkel együtt 
küzdöttünk nemcsak a saját érdekeink
ért, hanem az egész világ elnyomott 
munkásságának érdekeiért. És megvéd-
tünk, kivívtunk, levertünk mindazon el
lenforradalmat, amely a Tanács-Orosz
ország elnyomására törekedett . . ." 

A kötet lapjai a magyar kommunista 
mozgalom történetét is dokumentálják. 
Tanúi vagyunk annak, hogyan hatol be 
az új gondolat a hadifoglyok soraiba, 
látjuk az első kis csoportok megszületé
sét. Az eszme aztán nő, erősödik, előt
tünk szökken szárba. A forradalmi mar
xizmus igazságai szemünk láttára vál
nak hatalmas, a társadalmat gyökeres
től felforgató tanítássá. Alig van olyan 
okmány, amelyben ne találkoznánk a 
gigászi munka ihlető j ével és szervezőjé
vel: a bolsevikok pártjával. Még keve
sen vannak, de egy-egy emberük mö-
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gött ezrek és ezrek állnak. A szó amit 
mondanak, az eszme amit hirdetnek 
egyformán hangzik az orosz munkás
nak, parasztnak és a csukaszürkébe öl
töztetett magyar proletárnak. 

Ha csak egy órácskát is töltünk a 
könyv társaságában, nyomban szemünk
be ötlik két jellemző vonása: a párt és 
a hadsereg tevékenysége végigvonul a 
kötet lapjain. Mint két összefonódó kéz, 
oly harmonikusan kapcsolódik össze az 
általuk végzett munka. A hadsereg párt
irányításának ez idő tájt kialakuló le
nini módszere kiállta az idők próbáját, 
s mindmáig egyik legfőbb jellemzője a 
szocialista országok fegyveres erőinek. 

A kötetet egy 56 oldalas bevezető ta
nulmány előzi meg. Míg az iratok az 
élet eleven valóságának megkövesült 
darabjai, itt már-már sokszor axióma 
tömörségűen tudományos igazságok
ká sűrűsödnek a forradalom és polgár
háború drámaian gyors eseményei. 

Rendkívül fontos dolgoknak is sok
szor csak néhány sor, vagy alig egy 
bekezdésnyi hely jut. A szerzők minden 
lényegeset el akarnak mondani, s ezért 
fokozott tempót diktálnak. Mint a film 
kockái, olyan gyorsan peregnek a könyv 
eseményei. 

A tanulmány íróit, amikor az esemé
nyek teljes keresztmetszetét adják, nyil
ván az a szándék vezette, hogy az ösz-
szefüggés nélkül álló egyedi dokumen
tumokat az olvasó beilleszthesse a tör
ténelmi valóságba. Indokolja tettüket az 
is, hogy az érintett kérdésről magyar 
nyelven még nem jelent meg tudomá
nyos alapossággal írott összefoglaló ta
nulmány. Ez az első ilyen munka. Az 
itt jelentkező probléma is arra mutat, 
hogy szükséges lenne mielőbb megje
lentetni egy, a kérdést tárgyaló monog
ráfiát. 

A szerzők mindenről beszélni akarva 
kénytelenek voltak röviden és tömören 
fogalmazni. Felmerül a gondolat, hogy 
nem lett volna-e célszerűbb a sarok
pontok kiemelése és azok alaposabb le
írása. 

Bár szigorúan tudományos munkáról 
van szó, mégis kissé száraznak találom 
a tanulmány nyelvezetét, stílusát. Elvég
re az azóta elkelt 2500 példánynak csak 
kicsiny része került a szakemberek ke
zébe. Ellentétet érzek a dokumentum 
rész életszagú eseményei és a tanul
mány nagyon is értekező hangja között. 
Mintha a szerzőknek nem maradt volna 

erejük, idejük a bevezető szépírói ki
dolgozására. Pedig az októberi forrada
lom témája már eleve egy élvezetesnek 
ígérkező leírás felé sugall. 

Ügy érzem, nem kellett volna félni, 
ha egy kicsit a pátosz is átüt a könyv 
sorain. Ezt itt senki nem érezte volna 
talmi csillogásnak. Elvégre október szá
munkra nemcsak egy történelmi ese
mény, hanem mély érzelmekkel telített 
szimbólum is. A megoldás az lett vol
na, ha a bevezető helyenként az esszé 
felé hajlik. Mindezen megjegyzések 
azonban semmit sem vonnak le a ta
nulmány magas színvonalából, tudomá
nyos értékéből. 

Kitűnő a könyv jegyzetanyaga is. A 
szerzők nagyszerűen értenek hozzá, 
hogy apróbb jelenségeket magyarázva 
megmutassák azok helyét a nagy folya
mat egészében. A problémákat tovább 
gyűrűztetik a magasabb politika síkján, 
föltárják rejtett összefüggéseit, kitágít
ják, egyetemes érvényűvé teszik a rész 
jelenségeket is. A munka jegyzeteiben 
a téma alapos ismeretét és széles tárgyi 
tudást érezhet meg az olvasó. 

A magyar internacionalisták történe
tét tárgyaló kötet színvonalas, kitűnő 
munka, méltó ajándék a nagy forrada
lom félévszázados évfordulójára. A köz
lésre került okmányok mindegyike a 
magyar és szovjet népek barátságát is 
erősíti. Az internacionalizmus nemes 
eszméi történelmi gyökereinek feltárá
sával az ismertetett munka jó szolgá
latot tehet napjaink munkásmozgalmá
nak is. Csak sajnálni tudjuk, hogy az 
évforduló előtt nem kerülhetett piacra a 
forráskiadványnak mind a két kötete. A 
teljes ítéletalkotás lehetősége így sze
rény ismertetésünk esetében is korláto
zott volt. 

Az 51 ív terjedelmű, szép külső for
mátumú munka a Párttörténeti Intézet, 
a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, va
lamint a Levéltárak Országos Központja 
gondozásában, a Kossuth Könyvkiadó 
segítségével jutott el az olvasóhoz. A 
kötet ihletésében, a dokumentumok fel
kutatásában, nyomdai előkészítésében a 
hazai munkatársak közül különösen 
nagy szerepe volt Milei Györgynek, 
Józsa Antalnak és Bélay Vilmosnak. II-: 
lessé köszönet melletük azokat a törté
nészeket és levéltárosokat, akik a nagy 
gépezet névtelen csavarjaiként e for
rásközlés sok száz iratát szorgos keze
ikkel napvilágra hozták. 

G. J. 
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HETES TIBOR: 

STROMFELD AURÉL 

(Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1967. 382 o.) 

A magyar történelem iránt érdeklő
dők mindig örömmel fogadták a Tanács
köztársaság Vörös Hadseregével és har
caival foglalkozó műveket. Ezek sorából 
mindezideig hiányzott egy tudományos 
igénnyel megírt munka arról az ember
ről, aki katonai képzettségét, tudását, 
szervező- és vezetőkészségét e hadsereg 
megteremtésének, hadműveleti irányí
tásának szolgálatába állította. Ezt a 
hiányt igyekszik pótolni Hetes Tibor 
Stromfeld Aurél című könyve. 

A szerző munkáján meglátszik a téma 

szeretete, az hogy nem az első e tárgy
hoz vágó írása. A téma mély ismereté
ből fakad az a gondosság, amellyel a 
különféle források és dokumentumok 
széles körű és igényes felhasználásával 
megrajzolja Stromfeld portréját, tevé
kenységét a gyermekkortól korai halá
láig. 

A vállalkozás nagyságát akkor érti 
meg az olvasó, ha végiggondolja Strom
feld Aurél ellentmondásokkal terhes, de 
mégis pozitív irányba haladó fejlődését. 
E plasztikus, sokoldalú ábrázolás Hetes 
Tibor munkájának egyik legerősebb ol
dala. 

A gyermekkorral és a pályakezdéssel 
foglalkozó fejezet jól mutatja be a fiatal 
Stromfeldet, azokat az alapvető emberi 
és katonai tulajdonságokat, amelyek 
élete későbbi szakaszaiban teljesednek 
ki és válnak döntően fontossá. 

További élete szempontjából jelentős 
mély és őszinte hazafisága és az élet 
fény és árnyoldalának korai felismerése 
nyomán felszínre törő szociális igazság
keresése és igazságérzete. Egész eljö
vendő tevékenységét meghatározzák 
papírra vetett sorai: „Átéreztem, 
hogy . . . az egyén egy magasabb cél, 
»a köz« részére születet t . . ." 

Kiváló képességei, fáradhatatlansága, 
tudományos munkássága, hivatástudata 
teljesen magától értetődővé teszik fel
felé ívelő karrierjét, felelősségteljes be
osztásait és a Krauss Alfréd tábornoktól 
származó háború előtti utolsó kitűnő mi
nősítését és ajánlását magasabb vezér
kari beosztásba. 

Krauss nem tévedett Stromfeld meg-
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ítélésekor. Bizonyítja ezt az, hogy 
Stromfeld — aki végigharcolta 1914-től 
az egész háborút — mind a XIII., mind 
a XXVI. hadtestnél betöltött vezérkari 
beosztásában megállta helyét. Bár a há
ború elsősorban katonai képességei to
vábbi kibontakozását segítette elő, je
lentősen hatott emberi fejlődésére is. 

A háború véres iskolája nyomán job
ban meglátta a hibákat, világosabbá 
váltak előtte a rendszer takargatott, de 
mindinkább felszínre kerülő ellentmon
dásai. Mind többet érdeklődött a politi
kai események iránt. A háború vége az 
olasz arcvonalon érte Stromfeldet. Em
berfeletti munkát végzett hadteste ér
dekében. A „kötelességérzet kényszere" 
hajtotta, úgy érezte, végig a süllyedő 
hajón kell maradnia, ezt kívánta a férfi 
és a katona becsülete. Kiábrándultsága 
nem fordította szembe a rendszerrel, 
nem jutatta el a „lázadás szelleméig". 
Ezért elítélte a háború befejezésének azt 
a radikális módját, amelyet a katonatö
megek választottak, akik nyíltan kije
lentették, nem akarnak többé háborút, 
haza akarnak menni. Elítélte ezt a ma
gatartást, de mint ember megértette, 
hiszen a Monarchia szétesésekor maga 
is azzal állt parancsnoka elé: „Köteles 
erőit veszedelemben forgó, szűkebb ha
zája rendelkezésére bocsátani". Strom
feld a kimúlt Monarchia romjai fölött 
a jövendő független Magyarország felé 
tekintett. Nem tévedünk, ha állítjuk, ez 
adott erőt neki a visszavonulás megszer
vezésére és arra, hogy minden nehézség 
ellenére az 5. honvéd hadosztállyal 
rendben magyar földre érkezzék. 

Cselekvésének indítéka a hazafias ér
zés. A magyar nép érdekeinek féltése 
esetleges védelme állt gondolatai előte
rében, a belső, társadalmi problémák 
még másodrendűek. 

Bármennyire érdekes és tanulságos 
Stromfeld eddigi élete és tevékenysége, 
az olvasót elsősorban 1918—19-es műkö
dése, magatartása érdekli. 

Érzi ezt a szerző is, hiszen könyvé
nek terjedelemben két legnagyobb feje
zete ezeknek az éveknek történetét tár
gyalja. 

A háború után a Ludovika Akadémia 
parancsnokává nevezték ki. Parancsnok
sága idején az akadémia az egész tiszti
kart érintő politikai viták színhelye lett. 
Ezek részben a közvetlen jövőre, az eg
zisztenciára vonatkoztak (állás, fizetés, 
sokaknál a különleges társadalmi hely
zet stb.), másrészt felvetődött, hogy az 

ország jövője érdekében, milyen politi
kát kövessenek, kit vagy mit támogassa
nak. 

Stromfeld, aki hazaérkezése után 
azonnal tájékozódott a belső helyzetben 
is, olyan erőnek, amely képes az or
szág függetlenségét és demokratikus fej
lődését biztosítani, a Szociáldemokrata 
Pártot találta. Így jutott közelebbi kap
csolatba a munkásmozgalommal, nem e 
párt elveihez és politikájához csatlakoz
va, hanem benne a szervezettséget és a 
nemzet érdekvédelmének bázisát látva 
és keresve. 

Jelentős ez a — mint Hetes írja — 
„feltételes szocialistává" válása, mert 
minden ellentmondásossága ellenére is 
azt jelenti, hogy elfogadta : az ország to
vábbi sorsának alakulásában döntő sze
repet a munkásosztály céljai, törekvései 
és ereje játszanak. Ez az álláspont jut
tatja majd politikai fejlődésében (és 
még mennyi ellentmondáson keresztül) 
oda, hogy merev elhatárolódása a bal
oldaltól feloldódjék és végső fokon el
jusson a kommunista pártig. 

Átmeneti és az általános intézkedé
sekből fakadó nyugdíjazása érzékenyen 
érintette. Űgy érzi, akkor küldik el, ami
kor szükség van rá, és amikor őszintén 
és hatalmas energiával dolgozik, akkor, 
amikor új érzést fedezett fel magában: 
„a népért, a néppel előre!". 

Ezt a problémáját az 1919 januári 
kormányválság és Böhm hadügyminisz
teri kinevezése megoldotta. Stromfeld 
Böhm mellé került, mint hadügyi állam
titkár. Valószínűtlenül rövid idő alatt 
kidolgozta egy toborzott hadsereg fel
állítására vonatkozó javaslatát, és érde
mes rámutatni, hogy Böhmmel ellentét
ben nála ennek a hadseregnek külső 
funkciói dominálnak. 

Stromfeldet most új oldaláról, mint a 
hadseregszervezés szakértőjét ismerjük 
meg. Figyelembe véve az ország helyze
tét, mozgékony, önálló akciókra képes 
hadosztályokat kívánt szervezni, melyek 
dandárai valódi összfegyvernemi szer
vezésnek. Jellemző, hogy a kiegészítést 
a területileg illetékes hadosztályok to
borzó bizottságára hárította, ami gyors 
és eredményes munkát tett lehetővé. A 
hadosztályparancsnokságok elhelyezése 
pedig (1—3 Budapest, 4., 5., 6. pedig 
Győr, Miskolc, Szeged) azt mutatja, 
hogy erősen számított a feltöltésnél a 
munkásságra és a politikai helyzetet fi
gyelembe véve koncentrálta a fegyveres 
erőt. 
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Miután rámutat e szervezés pozitív 
vonásaira, Hetes Tibor helyesen álla
pítja meg, hogy a végrehajtásra elő
irányzott rövid határidő — ismerve a 
hadsereg állapotát és az ország hely
zetét — más egyéb körülményeket ki
zárva is kétségessé tette a megvalósí
tást. 

Ugyancsak helyes a szerző megállapí
tása, hogy bár a KMP bírálata a létre
hozandó hadsereggel szemben jogos, ar
ról nincs szó, hogy ez a hadsereg reak
ciósabb lenne elődjénél, vagy pláne egy 
ellenforradalmi diktatúra eszköze lett 
volna. 

Egyébként Stromfeldet ebben az idő
ben annyira lekötötte a szervezéssel járó 
munka, hogy mindent ennek szemüve
gén át nézett. És miveil a kibontakozó 
politikai küzdelmek a hadseregszerve
zés ügyét is érintették, egyre halasztot
ták, a pillanatnyi erőviszonyokat érté
kelve úgy látta, tervei megvalósítha
tatlanok, ezért 1919. február 20-án le
mondott. A szerző sokoldalúan és ér
dekesen vázolja a lemondás mélyebb in
dítóokait, azt, hogy Stromfeld bizalma 
megrendült a szociáldemokrata pártban : 
hogy a Budapesti Katonatanácsban 
gátló körülményt látott, mert nem ér
tette meg azt, hogy a baloldalra toló
dás, amely a közvetlen kommunista 
agitáció sikerét jelentette, pozitív és a 
további előrehaladás szempontjából 
szükséges. 

Lemondását nem fogadták el — s mi
után biztosították a szükséges támoga
tásról, maradt. 

Március közepére a polgári demokra
tikus kormány csődje teljessé vált, a 
hadseregszervezési kísérlet megbukott, a 
meglevő erők is akcióképtelenek voltak. 
Magyarország számára külpolitikailag is 
válságossá vált a helyzet (Vix-jegyzék) 
és e súlyos krízisből és zsákutcából ki
utat csak politikai síkon kereshettek. 

Stromfeld előtt is világossá vált az 
egyetlen lehetőség: keleti orientáció a 
Külpolitikában, megegyezés szükséges
sége a kommunistákkal a belpolitiká
ban. Az antant követeléseit pedig elfo
gadhatatlannak tartotta 

Stromfeld a tanácskormány megala
kulása után lemondott tisztségéről és 
Győrben lakó öccséhez utazott. A győri 
magány nem volt pihentető, szíve mé
lyén visszavágyott a hadsereghez, nem 
akart otthon rostokolni.- Ez időben kelt 
naplójegyzetei további politikai fejlődé
sének is bizonyítékai. 

Többször járt Pesten, érdeklődött, de 
nem lépett vissza a szolgálatba. Ezt még 
április 16-án a román támadás napján 
is megtagadta. 

Mikor azonban 20-án már teljes egé
szében látja az országot fenyegető ve
szélyt, habozás nélkül eleget tesz a 
Hadügyi Népbiztosság utasításának és 
örömmel fogadja el Böhm mellett a ve
zérkari főnöki beosztást a tiszántúli 
hadsereg parancsnokságán. 

Első és legfontosabb feladatának te
kintette, hogy a hadseregparancsnokság 
működéséhez szükséges személyi és 
anyagi feltételeket biztosítsa, tájékozód
jék a helyzetben és kiadja első utasítá
sait a csapatok csoportosítására, felada
taira és a vezetés megszilárdítására. In
tézkedései rövidek, pontosak, vala
mennyiből kitűnik, hogy a védelmi fel
adatokat is a csapatok aktivitásának 
maximális megvalósításával tartja meg
oldhatónak. Fő gondja megfelelő tarta
lékok létrehozása, Amikor azonban ezt 
a súlyos helyzet miatt nem tudta végre
hajtani — látva csapatainak alacsony 
harcértékét, nem riadt vissza a terület 
feladásától sem: „A csapatok teljes hasz
nálhatatlansága a hadseregparancsnok
ságot arra kényszeríti, hogy a csapato
kat a Tisza mögé vonja vissza, s ott 
ezekből a jelenleg csak csapat nevet vi
selő alakulatokból fegyelmezés és ki
képzés után használható alakulatokat 
teremtsen. . . " 

A visszavonulás nem jelenti a to
vábbi harcról való lemondást, hanem a 
csapatok és a vezetés kellő felkészítésé
vel a soronkövetkező támadó hadműve
letek céljait szolgálta. 

A cseh burzsoá haderő támadása mó
dosította a helyzetet. Kun Béla április 
25-i javaslatának megfelelően megalakí
totta a hadseregparancsnokságot, amely 
átvette az egész haderő legfőbb irányí
tását. Stromfeld vállalta az új, nagyobb 
megterhelést és felelősséget jelentő ve
zérkari főnöki megbízást. A katonai 
helyzetet nem látta elveszettnek, bízott 
a hadsereg talpraállításában, de hang
súlyozta „csakis és kizárólag" a mun
kásosztály mozgósításával lehet javulást 
elérni. Nyilvánvaló az, amit itt Hetes 
úgy fogalmaz meg, hogy egész politikai 
karakterének új vonását látjuk, és 
mindez a következő nehéz időkben pozi
tívan fog hatni és érvényesülni. 

Azokban a napokban, amikor a pro
letárdiktatúra fennhatósága kérdésében 
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a felső politikai vezetésben felszínre ke
rültek az ellentétek, Stromfeld a had
műveletek folytatása mellett volt. Most 
már világos előtte a proletárdiktatúra és 
a nemzet ügyének összefonódottsága. 
Megértette, hogy a májusi fordulat a 
kommunistáknak köszönhető, hogy a 
KMP komolyan veszi az intervenció el
leni küzdelmet, az ország védelmét. Lát
ta, hogy a párt felhívására a tömegek 
fegyvert fognak és számára valóra válik 
az ütőképes magyar hadsereg megszer
vezése. Ettől kezdve teljes odaadással, 
minden tudásával a proletárdiktatúra 
ügyét támogatta. 

A Vörös Hadsereget továbbra is to
borzás útján szervezték, de most a be
vonulók zöme Budapest gyárnegyedei
ből jött — a munkásosztály legérettebb, 
forradalmi rétegei sorakoztak a zászlók 
alá. 

Jelentős a Hadügyi Népbiztosság és a 
hadseregparancsnokság hatáskörének 
szétválasztása és szabályozása. 

A vezérkar összeállítását Stromfeld 
végezte. Igaz, hogy egy részük később 
ellenforradalmivá lett, de azokban a na
pokban hazaszeretetről beszéltek, ellát
ták feladataikat és lelkesedtek az elért 
sikereken. Stromfeld helyzete és mun
kája nehéz volt velük. 

Egyébként vele sem volt könnyű 
együtt dolgozni, mert vasfegyelmet, ál
landó készenlétet, tájékozottságot, pon
tosságot követelt, ebben a hatalmas fi
zikumának köszönhetően mindig elől 
járt. 

Május 15-ig — erőfeszítései eredmé
nyeként — kialakult a hadsereg szer
vezete. Fenntartotta a hadosztály 
kötelékébe vont dandárcsoportok bevált 
rendszerét és leglényegesebb változta
tásként felállította a hadtestparancsnok
ságokat. Megfelelően átszervezte a többi 
fegyvernemeket is. Elsősorban a mozgé
konyságot és a támadóilagos tevékeny
ség követelményeit tartotta szem előtt 
Az egész átszervezésre természetesen 
rányomta bélyegét, hogy a hadseregnek 
egyidejűleg hadműveleteket is kellett 
folytatni. 

Stromfeld benne élt e hadműveletek
nek a dinamizmusában. Intézkedéseiben 
látszik a helyzet ismerete, a gyors rea
gálóképesség, a kínálkozó lehetőségek 
azonnal kiaknázására való törekvés. 
Döntésének mozgatórugója mindig a tá
madásba való átmenet. Csak támadással 
látta elérhetőnek a sikert. 

Meggyőződése, hogy „a Vörös Had
sereget csak a támadás tüze képes ösz-
szeforrasztani". 

A május 11-i tanácskozáson előter
jesztett elgondolásaihoz végzett helyzet
értékelése a követendő módszer minta
képe. Hetes helyesen és sokoldalúan 
elemzi e tanácskozás döntését és annak 
kihatásait, hasonlóan a miskolci sikerre 
épülő, de elgondolásában már régebben 
gyökerező „északi hadjárat" tervezési 
körülményeit is. 

Részletesen igyekszik bemutatni a 
miskolci hadművelet és az északi had
járat eseményeit. Eközben mindenütt 
rámutat Stromfeld kimagasló tevékeny
ségére. A katonaolvasók számára külö
nösen értékesek azok ai oldalak, ame
lyeken vezetési tevékenységét írja le. A 
különféle jelentések elemzése, a hely
zet logikus értékelése, az egymást kö
vető intézkedések, Stromfeld következe
tessége, határozottsága újabb és újabb 
oldalakról gazdagítják a róla eddig ki
alakult képet. Meggyőzően bizonyítja a 
szerző, hogy Stromfeld Aurél nemcsak 
kiválóan képzett katona, de nagyszerű 
harcászati-hadműveleti érzékkel is ren
delkezik és a hadászat kérdéseiben is 
otthonosan mozog. Nyilvánvaló, hogy a 
Vörös Hadsereg sikerei újabb, nagysza
bású és messzemenő célokat kitűző had
műveletek elgondolására késztették őt, 
ugyanakkor erősítették demokratikus 
nézeteit és tovább szilárdították hűsé
gét a proletárdiktatúra iránt. 

Azok az események, amelyek az isme
retes Clemenceau-jegyzék nyomán ki
alakultak, akarata ellenére voltak és 
nem is értett velük egyet. Stromfeld e 
súlyos napokban nem mozdult ki a fő
hadiszállásról, bízott abban, hogy a ta
nácskormány nem üríti ki a felszabadí
tott területeket. Június 21-én még a tá
madás fogatatására adott parancsot, de 
a következő napon látta, hogy ellenveté
seit elutasították és a kormány elfogad
ta az antant követeléseit. Stromfeld ezt 
kapitulációnak tekintette és írásban is 
tiltakozott. Július elejéig még helyén 
maradt, de 3-án — „az én aláírásommal 
ez a kiürítés nem történik meg" — el
búcsúzott a hadseregparancsnokságtól, 
mert kötelességének érezte, hogy egyet 
nem értésének kifejezéseképpen le
mondjon. Elhatározását nem helyesel
hetjük, ö maga is vádolta magát ezért, 
de amikor augusztus elsején Gödöllőre 
siet, már csak a teljes összeomlást ál
lapíthatja meg. 
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A könyv két utolsó fejezete 1919 és 
1927 közötti éveit rajzolja meg, bemu
tatva bátor, egyenes magatartását az 
ellenforradalom hadbírósága előtt, poli
tikai fejlődését, tevékenységének aktivi
zálódását, eljutását a kommunista párt
hoz, és gyakran ellentmondásos, de igaz 
és gazdag életének oly korán véget vető 
halálát. 

Hetes Tibor sikeresen oldotta meg a 
könyv megírásával maga elé tűzött fel
adatot. Ha befejezésül egy-két hiányos
ságot megemlítünk, ez munkája értéké
ből mit sem von le. 

A szerző érezhetően és túlságosan ar
ra épít, hogy olvasói mindegyike töké
letesen ismeri 1918—19 történelmét. Ez 
nem indokolt, a megértést ezzel meg
nehezíti a kevésbé tájékozott olvasó ré
szére. 

Nem szerencsés megoldás, hogy a had
seregszervezés tárgyalásánál sehol sem 

ad rajzhadrendet, ami ezt — a nem 
katonaolvasó számára nehéz kérdést — 
áttekinthetővé tenné. A hadműveletek 
részletes ismertetése feltétlenül megkö
veteli a vázlatokat, mert ezek nélkül az 
események (naponta, zászlóaljakig be
zárólag!) nem követhetők. 

A katonai terminológia használatában, 
a hadműveleti helyzetek ismertetésénél 
és a hadművészeti összefoglalásnál érez
hető, hogy Hetes Tibor elsősorban törté
nész és nem katona. Gondosabb szak
lektori átnézés az ebből fakadó hiányos
ságokat (amelyek néhol pontatlanságot 
is eredményeznek) kiküszöbölhette vol
na. 

Hetes Tibor könyve jelentős munká
val gazdagította a Tanácsköztársaság 
történelmi irodalmát, örömmel ajánljuk 
katona- és nem -katona olvasóink fi
gyelmébe ! 

Száva Péter 



Á. F. FJODOROV: 

AZ UTOLSÓ TÉL 

(Budapest—Uzsgorod, Magvető Könyvkiadó—Kárpáti Kiadó, 1966. 437 o.) 

rabban megjelent könyve ugyanis je
lentős sikert aratott az ifjú és felnőtt 
olvasók között egyaránt. 

Új művének alapvető érdeme, hogy 
az objektív tények bemutatásán messze 
túlmenően a személyes élmény szug
gesztív erejével is segít emberközelbe 
hozni a partizánéletet, a partizánhar
cot. 

A partizánmozgalom, habár nagy 
múltra tekinthet vissza, a második vi
lágháború folyamán érte el tetőfokát. 
Mint tudjuk, a Szovjetuniót váratlanul 
érte a hitlerista agresszió, s ezért regu
láris alakulatai az első időszakban hát
rálni kényszerültek. A kiürített terüle
teken azonban a fasiszták nem érezhet
ték magukat biztonságban egy pilla
natra sem. Sztálin helyesen ismerte fel 
a spontánul meginduló védekezési mód
szert, és a lenini elv alapján ideológiai 
alapot adott az össznépi ellenállás ki
bontakozásának érdekében: „Az ellen
ség megszállta körzetekben lovas és 
gyalogos partizánosztagokat kell alakí
tani, diverziós osztagokat kell létesíteni 
az ellenséges hadsereg csapatai elleni 
harcra, a partizánháború kilobbantásá-
ra az ellenség megszállta terület min
den zugában, a hidak, az utak felrob
bantására, a telefon- és távíróvezetékek 
megrongálására, az erdők, raktárali, 
szállítmányok felgyújtására. Az elfog
lalt körzetekben elviselhetetlen viszo
nyokat kell teremteni az ellenség és ösz-
szes csatlósa számára, az ellenséget lép
ten-nyomon üldözni és irtani kell, min
den intézkedését meg kell hiúsítani."! 

Az ízléses kiadású könyv, amelynek 
tartalma rendkívül érdekfeszítő, írói 
megoldásai újszerűek, nagy sikerre szá
míthat a magyar könyvbarátok köré
ben. 

A kiadvány szerzője, Fjodorov ismert 
személyiség hazánkban: úgy is mint 
legendáshírű partizánvezér, és úgy is 
mint író — a Partizánok élén című ko-

1 A marxizmus—leninizmus klasszikusai a partizánmozgalomról. Moszkva, Idegennyelvű Irodalmi Kiadó, 1945. 124. o. 
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Mivel a Vörös Hadsereg visszavonu
lása az említett okok miatt gyors volt, 
nem lehetett szó szervezett mozgalom 
hátrahagyásáról. A későbbi legendás 
partizánosztagok szinte reménytelen 
helyzetből fejlődtek erős, félelmetes, 
ütőképes erővé. 

A háború folyamán — nem utolsó 
sorban a Vörös Hadsereg győzelmeinek 
következtében — a partizánok is norma-
lizáltabb viszonyok között folytathat
ták a betolakodók elleni harcukat. Erről 
a korszakról ír Fjodorov. 

AZ UTOLSÓ TÉL szervesen illeszke
dik A PARTIZÁNOK ÉLÉN című mun
kához. Míg az utóbbi mű az 1943-ig ter
jedő időszak krónikája, a most megje
lent könyv az 1943—44. évi partizánhar
cokkal foglalkozik. A kiadvány szerző
je hű képet ad arról, miként módosult 
a harc jellege, és módszereiben milyen 
változások következtek be. 

A Fjodorov-osztag 1943 tavaszán in
dult el a csernyigovi területről a voli-
nyi körzetbe, és örökös harcok köze
pette közel 1000 kilométeres utat tett 
meg. Feladatként a koveli vasúti cso
mópontnak a fasiszta utánpótlási háló
zatból való kikapcsolását kapták. Fjo
dorov röviden beszámol arról, miként 
rendezkedtek be az új bázison és ho
gyan készültek fel aprólékos gondosság
gal a feladat végrehajtására. 

A szerző könyvének előszavában azt 
írja, hogy nem ragaszkodik a memoár 
műfajban szokásos szoros időrendhez, 
csupán az egymást követő epizódok 
szerves egységére törekszik. Ennek el
lenére szinte teljes egészében elénk va
rázsolja a partizánosztag harci tevé
kenységét és bemutatja fejlődésének 
útját. Látjuk, mint lesz a kezdetben vi
szonylag erős csoportból a fasisztákat 
rettegésbe tartó egység. Szemünk előtt 
zajlik az élet a partizántáborban — s 
csak csodálattal tudjuk követni, hogyan 
birkóznak meg ezek az emberek az elé
jük tornyosuló nehézségek sorozatával, 
miként lesz a kiképzetlen, félig civil 
emberből a harcok folyamán a robban
tás minden csinját-binját ismerő mes
ter, mi módon változnak az emberi ész 
és találékonyság eredményeként a ma
guk által készített kezdetleges eszközök 
félelmetes fegyverré a fasiszták ellen. 

De próbáljuk meg mi is nagy vona
lakban szemmel kísérni az osztag harci 
útját és tevékenységét. 

Mint említettük, Fjodorov osztaga 
1943 tavaszán Volinybe tette át műkö

désének színhelyét. A telet Kővel köze
lében, a Sztohod és Sztir folyók között 
elterülő erdőben töltötte a maga építet
te partizánvárosban. Valóban városról 
beszélhetünk, hiszen rádióadó, raktá
rak, egészségügyi bunkerek — tágas 
műtővel, külön fogorvosi rendelővel 
stb. Ugyancsak külön körletben kaoott 
helyet az élelmiszer-raktár, a kolbász-, 
kenyér-, gyertya-, fehérnemű-, cipő-, 
sapka-, szekér- stb. készítő részleg. 
S mindezt a partizánok szervezték kü
lönösebb segítség nélkül. Erdővár — 
így nevezték városukat a partizánok — 
azonban csak kiinduló pont volt. Az 
osztag innen indult rövidebb-hosszabb 
útra és ide is tért vissza. 

A partizánok nemcsak a németek el
len harcoltak, hanem a hitleristákat 
támogató hírhedt ukrán nacionalista 
banda ellen is, amely ebben a körzet
ben ütötte fel tanyáját, és a háború 
folyamán hazug propagandával ideig-
óráig megtévesztetit becsületes szovjet 
embereket is. 

A harc sok áldozatot kívánt. Az el
lenség nem ismert kíméletet. A lakos
ság azonban nem adta meg magát, mert 
tudta: nem messze vannak a partizá
nok, akik a németek ellen harcolva se
gítik a polgári lakosságot is. Szinte sze
münk előtt halnak meg emberek, 
akiket barátoknak tekintünk, s mi is 
átérezzük a partizánparancsnok és osz
taga minden egyes tagjának fájdalmát. 

A szerző a harcoknak azonban nem
csak a dicsőséges, hanem árnyoldalait 
is bemutatja. 

Fjodorov nem szépít, de nem is tor
zít a valóságon. 

Az osatag a háború folyamán napról 
napra ihőstettek sorát hajtotta végre. 
Az író többször hangsúlyozza, hogy a 
katonák harckészsége nagymértékben 
függ a sikerélménytől. Ám a győzelem 
eléréséhez — írja — feltétlen szükséges 
az akció alapos előkészítése és megszer
vezése, ia feladatoknak időben való is
mertetése, begyakorlása, a partizánok 
kellő eszanei és politikai felkészítése. A 
parancsnok egyik legfontosabb szerepe 
e tényezők kialakításában és összehan
golásában van. 

A mű egyetlen fejezetében sem talál
kozunk fölösleges himni'kus hanggal, 
sok szerzőnél még napjainkban is fel
lelhető, s néha éppen fortisszimós jel
lege miatt hamisan csengő pátosszal. 
Fjodorov alparancsnokai és partizánjai 
nem emberi gyengeségektől mentes, égi 
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ösvényekről földre tekintő csodalények, 
hanem közöttünk élő emberek, akik 
félnek a haláltól, de hazájukat szeretik, 
s ezért bátrak; emberek, akik parancs
nokuk utasításait végrehajtják, és egy
másért is mindenre képesek. 

Fjodorov is eltér attól a már idejét
múlt sablontól, amely a második vi
lágháború történetét problémátlan győ
zelmek sorozataként állítja elénk. Fi
gyelmeztet arra, hogy a katonák hősies
sége, ha felettébb jelentős is, önmagá
ban nem elegendő. A partizánok sok 
esetben tehetetlenségre voltak kárhoz
tatva, mert egyszerű technikai nehéz
ségek következtében nem érkezett meg 
a Nagy Földről a robbantó anyag. 

A cselekménysorban beállt lélekzet-
vételnyi szüneteket Fjodorov remekül 
használja ki. Megismerkedünk a meleg
szívű, tehetséges tollú, népi elbeszélő 
hagyományokra támaszkodó krónikás
sal. Művészete ebben az esetben sem 
öncélú, hanem kifejezője annak, hogy 
ezek a jókedélyű, leleményes és bátor 
emberek — akik bármikor szembenéz
nek a halállal, ha kell — nem meghal
ni, hanem a győzelemért fognak fegy
vert, s amikor új és új fortélyokat 
eszelnek ki az ellenség megsemmisíté
sére, gyűlöletük mellett életösztönük is 
hatásos tényező. 

Érdekes és elgondolkoztató adalékot 
nyújt a szerző a reguláris hadsereg és 
a partizánok harcmodora közötti kü
lönbségről. 

Túr falut együttesen támadja meg a 
Vörös Hadsereg egyik egysége és egy 
partizánkülönítmény. A falu elfoglalá
sában nagy szerephez jutnak a parti
zánok, mivel a rajtaütésszerű támadás 
az ő specialitásuk. 

Fjodorov — ha nem is közvetlenül — 
felhívja a figyelmet arra, hogy a kor-

2 A. F. Fjodorov: Az utolsó tél. Budapest
adó, 1966. 401. o. 

3 Uo. 413. o. 

szerű háborúkban is szükség van a szé
les népi tömegekre a helyi jellegű har
coknál. 

A zárótörténet méltó befejezése a hu
manista ihletű könyvnek. 

A Vörös Hadsereg egységei elérték a 
partizánterületet, s a Fjodorov-osztag 
küldetése véget ért. A sok viszontag
ságon átment emberek végre felszaba
dultan élvezik a bontakozó tavasz ré
szegítő pompáját. S ekkor félelmetes 
erővel jelentkezik ismét az alig múlt 
háború. 

„Most senki sem volt az állomásépü
letben. Minden utas a peron végén to
longott, fejüket a szemafor felé fordít
va, feszülten, látható izgalommal fi
gyeltek valamit. 

— Akna! Aknát talál tak! . . ."2 

Kiderült, hogy az aknát társuk, Klo-
kov rakta le egy bevetés alkalmával. 
Most fel kell szedni. 

így válik a veszedelmes szerszám 
pillanatnyi barátból, békeidőben ellen
séggé. Az akna végül is megszelídült 
szakavatott mestere kezében: „Mielőtt 
a partizánok a vonathoz menteik volna, 
Klokov kihúzta a robbanószerkezetből 
a felső kihúzhatatlan gomb csövét, és 
emlékül zsebre vágta. Sokáig hordozta 
magával a kis csövet, mígnem valahol 
elvesztette."3 

A legsikerültebb békepropaganda! 
Mint már említettük, az ismertetés 

korántsem öleli fel a könyvben felve
tett kérdések összességét. Nem tértünk 
ki olyan jelentős mozzanatra, mint a 
magyarok és lengyelek részvétele a 
szovjet partizánmozgalomban stb. 
Szándékunk csupán annyi volt, hogy 
felvillantsuk, mi foglalkoztatja az írót 
húsz egynéhány évvel a háború befeje
zése után. 

Kiss Sándor 

-Uasgorod, Magvető Könyvkiadó—Kárpáti Ki-
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A SZÁZADOK 1967. ÉVI 1—2. SZÁMÁRÓL 

Ha napjaink történetírása már a his-
toriográfus kutatási területe és nem a 
ma vitáinak tárgya lesz, akkor a kér
dés kutatója az utóbbi tíz év magyar 
történettudományának fejlődését leg
jobban talán abból az eszmecseréből 
ítélheti meg, amely a feudális kori ma
gyar történet periodizációjáról, az MTA 
Történettudományi Intézet rendezésé
ben 1966. március 4-én lezajlott. Nem 
túlozunk, ha azt mondjuk: minden 
olyan történész, aki a feudális Magyar
ország problémáinak értője, jelen volt 
az ülésen, és legtöbbjük hozzá is szólt 
vagy az alapreferátumhoz, vagy ön
állóan egy-egy korszak problematikájá
hoz. A Századok VITA-rovata igen bő 
terjedelmű kivonatot közöl az alapbe
számolóról. A vita célja a 10 kötetes 
Magyarország története c. munka perio
dizációjának kidolgozása, illetve előké
szítése volt. Ennek során mérlegre ke
rültek az eddigi szintézisek; egy-egy 
korreferátum készült a művészettörté
neti, irodalomtörténeti periodizációs 
problémákról, valamint a francia és 
szovjet történettudománynak a feuda
lizmuskori történettel kapcsolatos ál
láspontjáról. A hozzászólók a gazdaság— 
társadalom—politika—és hadtörténelem 
oldaláról közelítették meg az egyes 
korszakok fő kérdéseit. Külön ki kell 
emelni, hogy az elhangzottak általáno
sító jellegét szerfölött megnövelték 
azok a hozzászólások, amelyek a perio
dizáció és történetszemlélet, történet
felfogás összefüggésére, szoros kapcso
lódásukra hívták fel a figyelmet. A be
számoló előkészítőjét dicséret illeti 
azért is, mert nem ragaszkodott a kor
referátumok menetének követéséhez, 
hanem kronológiai rendben tagolta és 
egymás mellé illesztette a különböző 
hozzászólások egy adott korra, időszak
ra vonatkozó mondanivalóját. 

A szám egyetlen feudális kori tanul
mányát Káldy-Nagy Gyula írta (Ada
tok a levantei kereskedelem XVII. szá
zad eleji történetéhez). Igyekszik ár
nyalni, illetve módosítani azt a közép
kori történetekben már közismert té
telt, hogy a nagy földrajzi felfedezé
sek a XV. század utolsó éveitől kezdve 
eltérítették az európai kereskedelmet 
addigi irányától, azaz teljesen tönkre
tette a levantei kereskedelmet. A fia
tal kutató a szultáni szeráj levéltárá
ból előkerült — s eddig olvasási nehéz
ségek miatt fel nem használt — aleppói 
kereskedelmi naplók alapján bizonyít
ja, hogy noha a holland hajózás már 
mind jobban visszaszorult, a francia 
kereskedelmi hajók pedig sokkal rit
kábban érintették a XVII. század első 
felében a levantei kereskedelem köz
pontját, Aleppót, mégis az 1620-as évek
ben még határozott forgalomnöveke
désről tanúskodnak 'a kikötő vámnap
lói. 

Az Osztrák—Magyar Monarchia tör
ténetét három tanulmány tárgyalja. 
Diószegi István: Kálnoky, Andrássy és 
a bolgár válság 1885—87-ben c. rövid 
közleménye azt vizsgálja egy konkrét 
példa alapján, hogy a Monarchia kül
politikájának és nemzetiségi politikájá
nak — mint a belpolitika egy részének 
—, milyen együttmozgatóit lehet kita
pintani a XIX. század 80-as éveiben. 

Bemutatja az 1887-es politikai válság 
kusza szálait, elemzi a konzervatív 
külpolitikai koncepcióhoz visszatérő 
Kálnoky politikáját, s levonja a követ
keztetést: a bolgár válság — a San Ste-
fano-i békében szétszakított ország új
raegyesítése — már megmutatta az 
osztrák—magyar külpolitika rövidlátá
sát, és ez majd csak akkor jár számára 
végzetes következményekkel, amikor a 
világháború megkezdésekor Szerbia 
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mögött ott találja Oroszországot. Az 
1907. évi osztrák—magyar kiegyezésről 
T. M. Iszlamov, a hazai történészek kö
rében is jól ismert fiatal szovjet kutató 
ír. Az eddig ismert magyar levéltári 
anyagon, korabeli ismert politikusok 
visszaemlékezésein túl felhasználja az 
Oroszország Külpolitikai Archívumá
ban található bécsi és budapesti orosz 
követi jelentéseket, amelyek a tárgyalá
sok hangulatát és az általános politikai 
helyzetet színesen mutatják be. A 10 
évenként újból megkötendő gazdasági 
kiegyezések felszínre hozták azokat az 
ellentéteket, amelyek a két részállam 
uralkodó osztályai és vezető körei kö
zött fennállottak. Az 1907. evi tárgyalá
soknál Ausztria méltánytalannak talál
ta a közös ügyekben való megterhelés 
arányát (65,8:34,2), Magyarország pedig 
a vámtarifák módosítását, s a magyar 
vámtarifák megszabásában nagyobb 
önállóságot akart elérni. Ez utóbbi azért 
is volt lényeges kérdés, mert osztrák 
oldalról a mind nagyobb politikai súly
hoz jutó „Gesamtmonarchie" hívei (Fe
renc Ferdinánd trónörökös köré csopor
tosulva) a vámszerződés szorosságából 
nemhogy engedni nem akartak, hanem 
a 10 év helyett a 20 évenkénti megújí
tás periódusát ajánlották. Az 1906 őszén 
megindult tárgyalásoknál a felek ke
zeit legjobban a vezető hazai pártok 
belpolitikai koncepciója kötötte. Ma
gyarországon a koalíciós kormány több
ségét alkotó Függetlenségi Párt köve
telte a hadseregben az önálló vezénylé
si nyelvet, osztrák részről a trónörökös 
köre igyekezett mindent elkövetni, hogy 
tárgyaló partnerüknek semmi „enged
ményt" ne tegyen az osztrák kormány. 
A megszakadó tárgyalások végül is ered
ménnyel jártak, hiszen — mint a szer
ző megállapítja — mind a magyar 
uralkodó osztályoknak (elsősorban az 
agrárius köröknek), mind az osztrák 
burzsoáziának fontos érdekeltségei vol
tak a szomszédos területeken. Amikor 
aztán a magyar kormány az ún. alkot
mánybiztosítékok kérdését helyezte elő
térbe, a császár — a trónörökös minden 
mesterkedése ellenére — hozzájárult a 
kiegyezés szentesítéséhez. Az első világ
háborúban a központi hatalmak szövet
ségi rendszerének viszonyait boncolja 
Gonda Imre tanulmánya. (A hadi- és 
békecélok a Monarchia háborús politi
kájában.) A központi hadi- és békecé
lok körül a viták már — a Monarchián 
belül is — Szerbia esetleges bekebelezé

sének terve körül kialakultak. Lényeges 
nézeteltérések voltak azonban Németor
szág és a Monarchia között is mégpedig 
a hadicélok meghatározásában, a hábo
rús célok nyilvánosságrahozatalának és 
a hadicéloknak a többi szövetségessel 
való egyeztetése kérdésében. A két fél 
követeléseit igen nehezen lehetett vol
na összhangba hozni, hiszen mindkét 
országban, de különösen Németország
ban jelentős volt azok száma, akik ir
reális célkitűzéseikhez igen mereven 
ragaszkodtak. Ez ítélte tulajdonképpen 
kudarcra az 1916 decemberi „békeak-
ció"-t is. A szerző ismerteti azokat az 
erőfeszítéseket, amelyeket a Monarchia 
külügyminiszterei — mindenekelőtt 
1916 után gróf Czernin — tettek egy
részt az antanttal kötendő béke előké
szítésére, másrészt a szövetséges Né
metország irányában, amelyet arról 
akartak meggyőzni, hogy a Monarchia 
teljes csődben van. Ez úton is közelebb 
akartak jutni tehermentesítésükhöz, és 
békekísérleteik megértetéséhez. A ta
nulmány összefoglalóan megállapítja, 
hogy noha a Monarchia egy annexió-
ellenes minisztertanácsi határozattal 
ment a háborúba, céljai között — nem 
kis részben német hatásra — 1916— 
1917-re ott szerepeltek az egyes szom
szédos területek felosztásai is. A célok 
egyeztetése már azért sem történhetett 
meg, mert közben a német—osztrák— 
magyar viszony megromlott. A Monar
chia e vonalon is haladt a felbomlás 
útján előre. Szekeres József az 1940. évi 
általános bányászsztrájk történetéről ír. 
A sztrájk, mint ismeretes az ellenfor
radalmi rendszer történetének egyik 
— méreteiben és hatásában egyaránt 
legnagyobb — munkásmegmozdulása 
volt. Történetírásunk eddig mégis fel
dolgozatlanul hagyta történetét, amely
ben a szerző szerint elsősorban az ját
szott szerepet, hogy a sztrájkban — kü
lönösen irányításában — nem kis részük 
volt a nyilaskereszteseknek. A szerző 
bebizonyítja, hogy a sztrájk nem egy 
nyilas-fasiszta akció volt, hanem bo
nyolultságával, ellentmondásosságával is 
a bányamunkásság helyzetének javítá
sáért folyt. Mind szerkezeti felépítésé
vel, mind forrásanyagának csoportosítá
sával arra törekszik Szekeres, hogy 
szétválassza, különbséget tegyen a bá
nyamunkásság katonai alávetése, nyo-
nyomora miatt kiérlelődő sztrájkmozga
lom és a nyilas puccskísérletek között. 
A kormány szociálpolitikáját, a bánya-
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munkásság helyzetét, majd a nyilasok 
szervezkedéseit mutatja be, s ezután 
részletesen, az eseményeken napról 
napra haladva ismerteti a salgótarjáni 
és az ezeket követő dorogi-tokodi és pé
csi munkabeszüntetéseket. A nyilasok a 
bányászok elkeseredését hatalmi ter
veik megvalósítására akarták felhasz
nálni. A kormány elsősorban rendőri és 
nyilas-kérdésként kezelte a sztrájkot, s 
csak a munkásoknak a nyilasokról való 
leválasztása érdekében volt hajlandó 
azokra, a gyakran igen jelentős, enged
ményekre, melyek végeredményben a 
sztrájkot eredményes munkásmegmoz
dulássá tették. 

A Párttörténeti Intézet és az 
MSZMP Pártfőiskolája 1966. szeptem
ber 30-án „Társadalmi fejlődésünk tíz 
éve" címmel tudományos ülésszakot 
rendezett. Az ülésszakon Vass Henrik 
az elmúlt tíz esztendő történetének 
alapvető gazdasági, politikai, ideológiai 
folyamatait vázolta, majd az 1956-os el
lenforradalom és leverése, a párt gaz
daságpolitikája, a mezőgazdaság szocia
lista átszervezése, a társadalmi struk
túra változásai, Magyarország és a 
KGST témakörökből hangzott el elő
adás, illetve korreferátum. Ezeket egé
szítették ki a kulturális és tudományos 
életünk fejlődéséről szóló korreferátu
mok. Az ülésszakról a VITA rovatban 
olvashatunk részletes beszámolót. 

Az utóbbi években fellendült struk
túrakutatás egyik igen érdekes termé
ke Karl Obermann: Társadalmi struk
túra és politikai ideológia a kapitaliz
mus kibontakozásának korszakában c. 
tanulmánya. A német professzor tanul
mánya nemcsak azért érdekes, mert a 
Németország történetével foglalkozók 
előtt is új összefüggéseit világítja meg 
a XIX. századi német történelemnek, 
hanem elsősorban azért, mert megkí
sérli egy adott konkrét történelmi 
tényanyagon bemutatni, hogy a 
gazdasági fejlődés, a politikai eszmék 
alakulása, a politikai intézmények mi
lyen kölcsönhatásban állnak. Túlmegy 
azokon az általános megállapításokon, 
hogy a gazdasági fejlődés határozza 
meg a társadalom többi szférájának 
fejlődését, és egy fél évszázad társadal
mi mechanizmusának átfogását igyek
szik adni. A tanulmány a nyugati struk
túrakutatás leghaladóbb képviselőinek 
(Ernest Labrousse és köre) felfogását 
vallja kiindulásában s ezt szerencsésen 

olvasztja bele a marxista társadalom
felfogásba. 

A történelmi társulat és a Századok 
múltját tárgyaló rovatban Glatz Ferenc 
a Történelmi Társulat megalakulásának 
történetéről ír. Nyomon követi a meg
alakulás körül kialakuló tudománypoli
tikai álláspontokat, ezek összecsapását, 
s a kor általános művelődéstörténeti 
képébe ágyazva igyekszik azokat mér
legre tenni. Megállapítja, hogy a tár
sulat jellegét, vezetésének összetételét 
alapjában a kiegyezés politikai és tár
sadalmi hatásai határozták meg, s így 
történt, hogy a társulat nem egy szűk, 
szakmai szervezet, hanem a nagyközön
ségre támaszkodó, határozott politikai 
funkciókat teljesítő szervezet lett. A ta
nulmány után közli a legfontosabb for
rásanyagokat is. 

A TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉR
DÉSEI rovatban jlelent meg Bodó 
László: A hadtörténeti irodalom és az 
életrajzi kisregények szerepe a szocia
lista hazaszeretetre nevelésben c. rövid 
írása. Először sorra veszi a szocialista 
hazaszeretet szerinte legfontosabb ösz-
szetevőit, igyekszik megállapítani en
nek a haza védelmére történő felkészü
léssel meglevő kapcsolatát, majd a má
sodik világháborúra vonatkozó tudomá
nyos és népszerű feldolgozások, riport
regény ekx visszaemlékezések alapján 
mutatja meg, miként válhat az ezek
ből levonható tanulság az „állampolgá
ri" és „katonai" erények egységének ki
alakítójává. 

A tanulmányokat követő ismerteté
sek, FOLYÓIRATSZEMLE, FIGYELŐ, 
és KRÓNIKA rovatok közül a KRÓNI
KA rovat beszámolóit kell feltétlenül 
kiemelnünk. Helyet kapott itt az 1966 
októberében Budapesten megrendezett 
Nemzetközi Kollokvium a Duna men
ti országok 1938—1945 közti történeté
ről tárgykörében készült ismertetés, 
Hanák Péter és Ráriki György beszá
molói az Amerikai Egyesült Államok 
múlt évi nemzetközi történészkonfe
renciáiról, az ELTE bölcsészkarán im
már rendszeresen megrendezett hely
történeti ankétról készült összefoglaló, 
a Történelmi Társulat, az Országos Le
véltár, a Történettudományi Intézet 
hírei, s végül beszámolók Nevelő Irén 
és Urbán Aladár kandidátusi disszer
tációjának vitáiról. A számot az 1965. 
év második felében megjelent hazai 
történeti munkák bibliográfiája zárja. 

Glatz Ferenc 
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HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

„EZEK GYILKOLNAK MINKET . . . " 
(Egy munkaszolgálatos honvéd drámai naplója 1942-ből) 

A Horthy-fasizmus bűneinek végtelen sokaságából is kiemelkedik az a szörnyű 
gaztett, amelyet a „Legfelsőbb Hadúr" tudtával és beleegyezésével, a katonai ve
zetés teljes támogatásával, a hadműveleti területre hurcolt magyar és nemzetiségi 
munkaszolgálatosokon elkövettek. 

Ismeretes, hogy az úri Magyarország Ukrajnába szállította azokat az embere
ket, akiket a rendszer számára megbízhatatlannak tartott. Baloldali iszoeiáldemok
raták, üldözött zsidók, szakszervezeti funkcionáriusok, elfogott kommunisták, pol
gári értelmiségiek, cigányok, jehovisták és a különböző nemzetiségekhez tartozó 
személyek tíz- és tízezreit küldték a frontra „munkaszolgálat" címén. Az alaku
latokhoz beosztott keretlegénységet úgy tájékoztatták, hogy embereik „veszélyesek 
a társadalomra", és ezért mindent el kell követniük, hogy közülük egy se kerüljön 
haza élve. A pribékeket egyenesen arra biztatták, hogy minél előbb szabadulja
nak meg szerencsétlen áldozataiktól, s így ők is hamarább visszajuthatnak a biz
tonságot jelentő hátországba. 

A szenvedők és megalázottak sorsáról kevés hiteles dokumentum maradt az 
utókorra. Különösen ritkák az olyan anyagok, amelyek az átélt borzalmakat köz
vetlenül, egyidejűleg tükröznék. A fasiszták gondosan ügyeltek arra, hogy a bűn
tetteiket igazoló iratok idejében megsemmisüljenek. A Hadtörténelmi Intézet 
Levéltárából a közelmúltban került elő Faragó István hegedűművész töredékes 
naplója, mely bepillantást enged a pusztulásra ítélt munkaszolgálatosok tragikus 
sorsába. 

Faragó István Pécsett kezdte meg zenei tanulmányait. Első mestere a városi 
konzervatórium egykori igazgatója, Kürschner Emánuel volt. A nagy tehetségű 
fiatalt 1923 őszén felvették a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémiára. 
Mam briny Gyula növendéke lett, aki ez időben a hegedűsök képzését vezette. 
Faragó oly mesterien bánt hangszerével, hogy mint „akadémiai hegedűs" egyenesen 
a II. évfolyaimra került. A következő esztendőben pedig már a IV. osztály anyagán 
is túl jutott. 1924-ben elnyerte a zeneakadémia Reményi Ede díját, amit csakis 
rangos tehetségű fiatal muzsikusok kaphattak meg. Megbecsülésének tekinthetjük 
azt is, hogy a húszas évek végének nehéz gazdasági viszonyai közepette az aka
démia két éven át ingyenes tanulási lehetőséget biztosított a szegény varrónő 
gyermekének. 

1926-ban újra Mambriny Gyula, majd később Kemény Rezső növendéke volt, 
mint hegedűs tanárképzős. Gyakran találkozunk nevével a zeneakadémia kon
certjein is, ahol többnyire mint másodhegedűs, vagy vonósnégyesek tagjaként 
tűnt ki. Az 1927. február 22-i kamarazenei estre pl. Weiner Leó készítette fel. 
A fiatal növendék ikedvenc hangszere a mélyhegedű volt. 

Tanulmányait 1928-ban fejezte be, amikor is részt vett az akadémia oklevél
pályázatán. A nagyszerű intézményt ezekben az években Hubay Jenő vezette, aki 
alatt a magyar hegedűművész iskola a világon páratlan színvonalat ért el, s tu
catnyi kivételes tehetséget adott a zenei életnek. Faragó István Hubay művész-
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képzős növendéke lett. A nagy mester tanítványául fogadta. Ügy érzem, hogy ez 
már elegendő garancia művészi kvalitásaira. 

Hubay halála után a növendékek szétszóródtak a világban. Faragó István is kül
földön kereste boldogulását. A svájci „Salzburg", Winterthur város zenekarához 
szerződtették, mint első hegedűst. A filharmonikusok élén ez idő tájt Hermann 
Abendroth, a rendkívül igényes, világhírű német karmester állt. Faragó zenekari 
munkája mellett vonósnégyest szervezett, amellyel több nagysikerű hangversenyt 
adott. 

A svájci kormány több éves tevékeny munkája ellenére se járult hozzá letele
pedéséhez. A tartózkodási engedélye is csupán évi 10 hónapra szólt, így minden 
esztendőben 60 napra haza kellett térnie. 1940-ben se kerülhette el a kényszer
szabadságot. Mivel magyar útlevele volt, a BM megtagadta kiutazását, itthon kel
lett maradnia. Így került aztán később a fajüldöző törvények hatályaként a munka
szolgálatosok halállistájára. 

A naplót a 254/60. tábori postaszámú alakulathoz tartozó Gerencsér nevű had
nagy küldte el Bányász Klárához, az elhunyt Faragó István menyasszonyához. Az 
itt közlésre kerülő dokumentum — gépírásos másolat formájában — egy kegyetlen
kedéseiért felelősségre vont katonatiszt hadbírói iratainak mellékletei közül került 
elő. A szörnyű bűnjelet valószínűleg egy hozzátartozó juttathatta el a katonai tör
vényszékhez. 

A toll nehezen tudja leírni, a szó nem képes visszaadni mindazt a sok szenve
dést, amiben ezeknek a védtelen embereknek részük volt, míg el nem pusztultak, 
vagy a Vörös Hadsereg oltalmába nem kerültek. A napló sebtiben papírra vetett 
szavai szörnyű vádként tanúskodnak egy letűnt világ <̂s annak vezetői ellen. A fel
jegyzéseket ezennel átadjuk a nyilvánosságnak — a fiataloknak tanulságul, a 
kortársaknak emlékeztetőül. 

1942. május 5. 
Iszonyú éjszaka, szörnyű hideg, egy percig nem aludtam. Délután Angyal 

László hadnagynak adtak ki, aki 12 km gyaloglással iszonyú munkát végeztetett. 
Május 6. 
3 óra alvás. Felsőbb parancsra kitolás. 
Május 7. 
Otthoni foglalkoztatás. A másik fél század kivonult. Egy embert agyonvertek, 

másiknak félszemét kiütötték. Pánik. Barmok. Rettenetes a hangulat. Ütöttek, 
rúgtak. 

Május 10. 
Dögfáradt. Reggel 4-kor riadó, motozás pénz után. Rémes. Nem hiszem, hogy 

a fegyencélet rosszabb. 
Május 20. 
Egész éjjel haromi kirakodó munka. 25 órai szolgálat. A kezeim roncsok. Kevés 

a kenyér. Állati életmód, a bánás gyalázatos. Csak arra gondolok, mi lesz azután 
és hogy megérjem. 

Május 22. 
Minden reggel ez az őrjítő izgalom — hova osztanak be. Ütnek, vernek most 

is. Sokan vannak a pimasz elemek. 
Május 24. 
Délelőtt általános mosakodás a patakban. Teljesen ki vagyok pumpálva, főleg 

az éhségtől és a túlzott munkától. Leírhatatlan a kosz, amiben élek. Az evés 
ugyanolyan. Ügy érzem, fogy az erőm, de talán rendbejövök. 

Május 26. 
Eddigi legnehezebb munkám az elosztónál. Jól bírtam, mert előző nap este 

rendesebben ettem. Lengyel estére ismét hozott egy nagy tál lekvárt. Elosztottam. 
Öt napja krumpli ebéd. 
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Június 3. 
Életem legrémesebb napja. Fázva, nem aludva, útépítés esőben, szélben. Délben 

2 kanál hideg bab, este semmi, kenyér 3 nap óta semmi. Állati jelenetek az evés 
kiosztáskor. Az emberek, feletteseink, barmok, ostobák. Egymás közt sem jövünk 
ki. Pénz és pofa dirigál. Megvesztegetések. 

Június 4. 
Éjjel három sebesült a szakaszban aknaszedés közben. Egyik lábfejét vesztette. 

A főhadnagy őket okozta, nem a kiképzetlenségüket. Kíméletlen, embertelen, 
pimasz módon viselkedik. Tóth kimondottan szadista. Az az érzésem néha, hogy 
ő miatta nem fogjuk megérni a leszerelést. Én bírni fogok minden megpróbál
tatást. Eldobálás helyett felszedek holmit. Haza kell jutnom. 

Június 10. 
A napot nehéz mérni, mert a munka szakadatlan. Reggel 5-től este Vi^-ig, eset

leg még tovább, közben esetleg menetelés. Az emberek kondíciójára, aminek a 
munkánál fontosnak kell lenni, nincsenek tekintettel. A főhajcsár, a század
parancsnok, ostoba és gyáva, jellemtelen, durva. Tóth teljesen demoralizált, fel
fújt senki. 

Wassilenke, június 12. 
Nagy magasságokba kell felemelkednem, hogy a lealázottság, kisebbrendűség 

érzete ismét eltűnjön belőlem, amit itt naponta minden baka és káplár belém ver. 
Majdnem sikerült a biztonságérzetemben, emberi méltóságomban megingatni. 

Tóth Sándor őrmester úr idegháborút vezet ellenünk. Gyáva kutya, remek 
fizikai kondícióval. Kínzója a századnak, szadista kéjelgő, felesleges tettek és 
szavak mestere. Naponta ígér felkoncolásokat, lelövést, különleges elbánást, ter
jeszt vészhíreket kivégzésekről, kilátásba helyez olyan büntetéseket, amelyek a 
hatáskörét tulajdonképpen túl is lépik. Ez elég ahhoz, hogy begyulladjon az, aki 
csak kis százalékban is hitelt ad neki. 

Június 18. 
A betegeket, míg össze nem esnek, vizsgálatra nem engedik. Nedves ruhákban 

vagyunk éjjel, nappal. Rajtunk szárad, ha nap van. Piszkos kézzel eszünk, szeny-
nyes edényekből. Szakadó esőben ülök vizes bokorban. 

Június 19. 
Ez őrület. Lombsátorban 11 órás menetelés után, egy elhagyott erdőben, ahova 

nem tudjuk, miért hoztak ki. Hirtelen, riadó után, étlen, szomjan. A víz 16 km-
nyire van ide. A vezető főhadnagy tehetetlensége megnyilvánult az idevezetésnél, 
legalább dupla utat tetetett meg. Félő, hogy még jóindulattal sem tud innen visz-
szavinni minket haza. Ö pedig gonosz és pimasz. 

Június 25. 
Ma éjjel útjavítás olyan szakaszon lesz, mit belőttek, s a nappali munka lehe

tetlen. Ezzel kapcsolatban felmerül a háború és az én személyes viszonyom kér
dése, közvetlen érintkezésben. Egyelőre nem félek, a félelemérzés ismeretlen 
előttem, talán azért, mert eddig még közülünk senkinek sem esett komoly baja. 
Egy embert agyonvertek, hármat komolyan megsebeztek. Ez nem a háború volt, 
hanem közönséges kínzás, melyre most néhány pimasznak lehetősége nyílt. Egy 
orvos öngyilkossági kísérletet követett el elkeseredésében, szintén az emberietlen 
kínzások elviselni nem tudása miatt. Ez még nem háború. 

Tim, július 4. 
Novemberi hideg, bánat és rossz gondolat, kevés evés, három naponként ha 

egy kevés vízhez jutunk. 3—4 órai alvás, soha több mint 15 perc pihenő, felesleges 
munkák, óriási menetelések még a munkahelyre is. Leszerelési kilátások a hírek 
szerint csökkennek. Halál és veszély vár reám felülről, oldalról és alulról. A fiúk 
egy része ma aknaszedésre indult. Kevés kilátás van rá épp bőrrel, jó idegzettel 
és hamarosan szabadulni. 
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Tim, Július 5. 
A felettesek 90%-han rosszindulatúak és 99%-ban ostobák, s ezért lehetetlenné 

teszik a helyzetet. Leírhatatlan dögvészes levegőt produkálnak és terjesztenek. 
Július 6. [ 1 
Egész életem legszörnyűbb napja. 50 'km erőltetett menetelés kánikulában, alvás 

és majd minden evés nélkül. Starioskol. Végén futólépés. Közben pimasz feljebb
valók. 

Július 8. 
Reggel 3-kor riadó. Indulás valahova, még rémesebb nap, mint tegnapelőtt. 

Érkezés faluba, kánikulában. 12 óra, rögtön munkába, egy óra ebédszünettel estig. 
Július 9. 
Az emberek egymásután esnek össze. Orvosszer nincs, csak legyezik őket, szd-

mulánsoknak tartják. Vacsora nincs. 
Július 11. 
örül t mars. Második halott menet közben. E heti veszteség egy halott, 2 súlyos, 

2 könnyű sebesült, 11 eltűnt. Állandó erőltetett menetelés, közben munka, kevés 
alvás (2—3 óra), kevés evés, ma már kenyér sincs. A legénység módszeres leron
tása úgy fizikailag, mint erkölcsileg. Elöljáró ebben Tóth. Schuller butaságánál 
csak a felelőtlensége és kíméletlensége nagyobb. 

Július 14. 
Nehéz árokozás, ebéd alig. A század harmadik halottját — Kovács — hajnalban 

kaparták be. Végelgyengülés. Azt hiszem, én következem. Lógok, alig van erőm. 
Július 15. 
Ügy érzem már tegnap óta, nem bírom tovább. Nem bírom a folytonos hajszát, 

az üvöltést, a bornírtságot, a céltalan kínoztatást, a beszédeket, a fenyegetéseket, 
a piszkot kívül-belül, az éhezést és egymás meg nem becsülését, a légkört, a 
munkát, az állandó talponlevést, a sorbanállásokat, a káromkodást, a piszkos 
szájat és mocskos beszédet. Nem bírom a nélkülözést, a fizikumom teljesen le
romlott. Aszott vagyok, a lábam alig visz. Most majd minden történhető büntetést 
kockára téve teljesen beszüntetem a munkát, hogy erőm legyen a hátralevő 
menetelésre és megpróbáltatásokra. Már nem is hiszem, hogy olyan hamar jönne 
a leszerelés. A tegnapi halottunk végkimerültség következtében esett össze. Néha 
én is közel érzem magam hozzá. 

Július í 6. 
Nagyon rossz bőrben vagyok, most az energiatakarékossággal az életemért har

colok. Nekem nincs pénzem élelmet szerezni, zabálni, én csak a kincstárit eszem 
három hónapja. Arra sincs, hogy egy jobb írnoki, jvagy szolgai állást vegyek 
magamnak. Senki sincs, aki segítsen, tehát magam próbálok hazakerülni. Ez pedig 
azon imúlik, hogy a legközelebbi menetnél és az azutániaknái ne essem ki a sorból. 

Július 20. 
Most délben egy faluban pihenünk, 10 km menetelés és egy rossz éjszaka után. 

A kondícióm a 24 órás koplalás miatt elég gyenge. Ma is *•/* kenyér lesz. Evés 
egyszer naponta. Most jött állítólag egy parancs, hogy 5 nap alatt Kurszkba kell 
érnünk. Ez kb. 200 km-t jelent. Nem tudom, hogy a kilátásba helyezett koplalás 
mellett győzni fogom-e. Bírni akarom, de már a végére járok az erőmnek. 

Július 21. 
10 órát gyalogoltunk erőltetett menetben. Tegnap este 5-kor volt ebéd, azóta 

egy falatot sem ettem. Most dél van, 5 előtt nem lesz kész a konyha. Körülöttem 
mindenkinek van valamije, mind eszik, kinézem a falatot a szájukból. 

Archangelszkoje, július 22. 
Nagyon koplalunk. 4 nap óta összesen */4 kenyér, vételezés alig. A keret persze 

zabál, soha ilyen életük nem volt. Szardíniát, sajtot, háromfogásos ebédet, egész 
borjút csak nekik, húskonzerv, dupla fekete, tripla adagok. Nekünk tilos a krump
lifőzés is. 
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Július 23., úton. 
Tegnap kikötöttek 3 embert nálunk. Szörnyű demonstráció volt. Gúzsba állan

dóan kötnek. A testi fenyítés lealacsonyító módja 30—45 éves emberekkel szem
ben visszataszító. Bottal állandóan vernek, akár kiszabott büntetésként, akár 
mint őrmesteri hisztérikus dühkitörés. Lelövéssel való fenyegetés állandóan napi
renden van. Fektetés divatos, kínos azonban a futtatás, mikor munkában és éhe
zésben kimerültünk. Pálcával egyes altisztek arcba is vernek, ezek aztán a puska
tust és a csövét is szeretik az ember bordái közé dugdosni. Büntetések többnyire 
ok nélkül vannak, vagy csak egyes személyek botlásának vagy ügyetlenségének 
köszönhetők. 

Rengeteg a civódás és veszekedés, az idegek teljesen tönkrementek ezen az 
idegklinikán, aminek megszervezésével feletteseink oly behatóan foglalkoztak. 

Számkivetetten, állandó életveszélyben, fertőben, fizikai piszokban, teljes kultu
rálatlanságban, éhezve úgy, ahogy ezt a tapasztalataim alapján elképzelhetőnek 
nem tartottam. 

Július 27. 
Délelőtt kellemetlen, hajszolt útmunka, megállás nélkül. Délután utászoknál 

gerendahordás, eddigi legmegerőltetőbb, legrosszabb munka. Hajsza, verés, fek
tetés, egyeseknél kikötés. 

Augusztus 1. 
Eddig 500 km-t meneteltünk. Az első 200-nál azt hittem, összeroskadok, aztán 

ment. Vizes ruhát bírom. Koplalást tűröm. Semmi nem számit, haza kell kerülni 
valamikor, ép bőrrel. Tóthot nehéz bírni, s a keret ostobaságát, durva sötétlelkű-
ségét és a főhadnagy gyáva kíméletlenségét. A bajtársak olyanok, mint a való
jukból kivetkőzött állatok. A szenvedéseknek, úgy látszik, nincsenek határai. 
Mindent el kell tudni viselni. Ha a lovak el nem fáradnának, pihenőt sem adnának 
az úton. 

Kolbinc, augusztus 19. 
Barátságtalan idő, eső, szél, munka az úton, idegesség, veszekedés, kilátástalan

ság, koplalás, lealazások, szidalmak, odavetve átvonuló katonáktól. A főhadnagy 
hibája miatt, mert parancs nélkül idehozott, ahol sem munka, sem szállás, sem 
víz számunkra. Dr. Szuszt bottal verik, néhányat a főhadnagy sajátkezűleg pofoz. 
En, épp hogy elkerültem. 

Front a Donnál, szeptember 30. 
Első vonalban harmadik napja. Most déli nyugalom van, ebéd nélkül. Különben 

fütyülnek a golyók fejünk felett, előretolt állásokat ásunk. A katonák szerint 
ránk nem lőnek. Nagy az éhezés, 3 napja előre éltem a kenyérből, mert főtt étel 
nem volt. A helyzetünk a katonákéhoz viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosz-
szabb. Ők nem dolgoznak, elég a veszélynek kitenniük magukat, mi meg egész 
nap hajszolva leszünk. Ezenkívül vernek és rosszul bánnak velünk, mint rühes 
kutyákkal. Igaz, hogy ez sem általánosítható. A dolgot még bírom, de már el 
vagyok készülve egy leromlásra. Ez katasztrófához vezethet. Lásd Helinger. Ott 
hagyták este az útszélen megdögölni. Deprimáló saját tisztjeink bűnös gondatlan
sága és belátástalansága. Ezek gyilkolnak minket. 

Október 4. 
Rossz szállás, fedetlen. Éjjeli munkára, bakkhordás vonal elé, baromi munka. 

Október 5. 
Nagyon fáradt vagyok. Támadásba vetnek be, első vonalban, mely hajnalban 

kezdődik. Karjaimban hal meg Lefkovits, szörnyű eset ez. Éhes vagyok, álmos, 
fázom, szakadt és sebes. Jó, ha élve lekerülök. 

Október 9. 
Nehéz munka, futóárok. Minden ködös már, nem tudok hazagondolni. Dög

fáradt vagyok, semmi kenyér, mert megzabáloim mindig idő előtt. 
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Október 10. 
Pokol. Verés. 20—22 km napi menet. Alig ebéd, semmi kenyér. Éjjel egy kenye

ret lopok. Rettentő tetves vagyok. Egész éjjel vakaródzom. Nyers káposztát zabá
lok. Nincs feltámadás? 

Október 12. 
Árokásás, nagyon fárasztó, alvás lehetetlen, végkimerülés., kezem-lábam geny-

nyes. Kezet mosni lehetetlen két hét óta. Kötözésre jelentkeztem, nem lehet, mert 
sötét van. Leírhatatlan kosz, csajkám mosatlan. 

Október 13. 
Menettől elmaradok, alig járok. Idő komolyan romlik, igen hideg van. Dr. Pop

per, Nyíró és Bitter végelgyengülésben meghaltak, mint szimulánsok. Mindenkit 
kivonultatnak. 

Október 14. 
Szokásos munka, nehéz gyaloglásokkal. 
Október 16. 
Köves elesik, három súlyos sebesült. 
Október 17. 
Egy halott, végelgyengülés. 
Október 18. 
Hajsza, mind kevésbé bírom. 
Október 19. 
Somló végelgyengülésben meghal. 25 km gyaloglás, plusz munka. Fagy. 
Október 20. 
Súlyosan hajszolt munka. Eső, fagy, szél, Salgó meghal. 
Október 21. 
Berger Lászlót holtan találtuk. Gennyes kezek. Gyárfás meghal. 
Október 22. 
Szörnyű verés árkászoknál, lógás miatt. Deutsch meghal. Nincs kenyér. 
Október 23—24. 
Klein László meghal. Nincs kenyér. Hocheiser és Szilasi meghalt. 42 kivonuló, 

14 érkező. Nagy verések, rúgások. 62 eddigi veszteség. 
Október 25. 
Vég, ha ki kell vonulni. Kevés krumpli. Szolgálatmentes. K. kórházban meghal. 
Október 26. 
Dichstein meghal, én ásom el. Nadrágom vége, meghűltem. 
Október 27. 
Baróti meghal. 
Október 28. 
Éjjeli munkára. 
Október 29. 
Szolgálatmentes, hideg. Elbogen haldoklik. 
Október 30. 
Éji munka. Lógás. Elbógen meghal. Krumplizás. 
Október 31. 
Kikötnek egy órára, reggeli elvonás. Komisz, hosszú éjjeli munka. Kenyér keve

sebb, krumplizás. 
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November 1. 
Krumplizás,, szolgálatmentes. 
November 2. 
Citroim meghal. 
November 5. 
Schulner meghalt. 
November 6. 
Borzalmas időben éjjeli kivonulás. Friedländer dr. meghalt. Poliak dr. meghalt. 

Nem vonulok ki. 
November 7. 
Löwi megfagy, nem vonulok ki. 
November 8. 
Folyton fekszem. 
November 12. 
Teller megfagy. 
November 13. 
Geierrnann, Szarvasi dr., Markovics meghal. 

A napló írója 1942. november 21-én meghalt. A hivatalos közlés szerint szív
bénulás végzett vele. 

Közreadja: Gazsi József 
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B I B L I O G R A F I A 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNELMI REPERTÓRIUMA 
1 9 6 6 

I. rész* 

A REPERTÓRIUM BEOSZTÁSA 

Bibliográfiák, historiográfiák, falyóiratismentetések 
Katonai levéltár- és múzeumügy 
A marxizmus—leninizmus a háborúról, a hadseregről és a hadtudományról 
A hadtörténetírás elméleti és módszertani kérdései 

Tudományos kongresszusok és konferenciák 
A hadtörténetírás szervezeti kérdései 
A hadtörténetírás elmélete 
A hadtörténelem tanulmányozásának és tanításának jelentősége és prob
lémái 

A hadtudomány és a hadművészet történetének elméleti kérdései 
Hadi jog 
Fegyvernemek és csapattestek története 
Hadkiegészítés, katonai szolgálat 
A haditechnika története 
Hadtörténelem az ókortól napjainkig 

Ókori hadtörténelem 
Középkori hadtörténelem 
Újkori hadtörténelem 

1866 
1867—1914 
Az első világháború és előzményei 

Legújabbkori hadtörténelem 
A két világháború közötti korszak hadtörténelme 

A spanyol polgárháború 
A második világháború 

A háború jellege, a második világháború hadtörténetírásának 
problémái 
Dokumentumok 
A második világháború politikai és diplomáciai története 
Hadi-, gazdasági és társadalmi potenciál 
Szervezés, vezetés és hadművészet a második világháborúban 

* A bibliográfia II. részét folyóiratunk 2. számában közöljük. — a Szerk. 

— 168 — 



Katonai hírszerzés 
Katonai propaganda 
Antifasiszta ellenállási mozgalom és partizánharcok a második 
világháborúban 
Háborús bűnök 
Haditengerészet 
Légierő 
A Lengyelország elleni hadjárat 1939-ben 
Nyugati hadszíntér 
Afrikai, földközi-tengeri, olaszországi, balkáni hadszíntér 
Keleti hadszíntér 

A Szovjetunió Kommunista Pártja — a győzelem szer
vezője 
A Nagy Honvédő Háború hadművészettörténete 
A szárazföldi haderő a keleti hadszíntéren 
A légierő a keleti hadszíntéren 

A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka és a 
moszkvai csata (1941) 
Leningrád védelme és felszabadítása 
Az 1942. évi hadműveletek 
1943—1944 
Felszabadító hadműveletek Lengyelország területén 
Felszabadító hadműveletek Románia, Bulgária és 
Jugoszlávia területén 
Magyarország felszabadítása 
Csehszlovákia felszabadítása 
Hadműveletek Ausztria területén 
A berlini hadművelet. Az európai háború befejező 
eseményei 
Szovjet hőstettek a Nagy Honvédő Háborúban. — 
Visszaemlékezések 

Távol-keleti hadszíntér 
A második világháború utáni időszak hadtörténelme 

Hadtörténelem országok szerint 
Amerikai Egyesült Államok 
Ausztria | 
Bulgária 
Csehszlovákia 
Franciaország 
Jugoszlávia 
Kanada 
Korea 
Kuba 
Lengyelország 
Magyarország 
Mongol Népköztársaság 
Nagy-Britannia 
Németország 
Német Demokratikus Köztársaság 
Német Szövetségi Köztársaság 
Olaszország 
Románia 
Spanyolország 
Svájc 
Szovjetunió 

A gyarmati háborúk története 
Megemlékezések, életrajzok 
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A FELDOLGOZOTT FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE 
A RÖVIDÍTÉSEK BETŰRENDJÉBEN 

A Armor 
A F L'Armée Française 
A H R The American Historical Review 
A K Aviacija i Koszmonavtika 
A Q The Army Quarterly 
ASM Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 
B H Burgenländische Heimatsblätter 
CCH Československý Časopis Historicky 
C H M Cahiers d'Histoire Mondiale 
D W J Deutsches Waffen Journal 
E H R The English Historical Review 
F A F Forces Aériennes Françaises 
Fg Feldgrau 
FT Flugwehr und Technik 
HC Historicky Časopis 
HisP Historijski Pregled 
H J The Historical Journal 
HV Historie a Vojenstvi 
HZ Historische Zeitschrift 
IA Isztoricseszkij Arhiv 
IC Istoriski Časopis 
I P Isztoricseszki Pregled 
ISzSzSzR Isztorija SzSzSzR 
J C H Journal of Contemporary History 
J G O Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 
J I C Jugoslovens'ki Istordjski Časopis 
J M H The Journal of Modern History 
JSAHR Journal of the Society for Army Historical Research 
K Kommuniszt 
Ko Korunk 
K t r Kampftruppen 
KVSZ Kommuniszt Vooruzsennüh Szil 
KZ Krasznaja Zvezda 
L e Lengyelország 
M Militärwesen 
M A Military Affairs 
M F Morszkoj Flot 
MÖG Mitteilungen des Instituts für österreichischen Geschichtsfor

schung 
MR Military Review 
M R B Mitteilungen für die Reserveoffiziere der Bundeswehr 
MW Mysl Wojskowa 
MZs Mezsdunarodnaja Zsizn' 
N A A Narodü Ázii i Afriki 
NNI Novaja i Novejsaja Isztorija 
O Ordnance 
ÖGL Österreich in Geschichte und Literatur 
ÖMZ österreichische Militärische Zeitschrift 
P H Przeglad Historyczny 
P K w Przeglad Kwatermistrowski 
P W L Przeglad Wojsk Ladowych 
R A F The Royal Air Forces Quarterly 
RDN Revue de Défense Nationale 
RÉSE Revue des Études Sudest Européenne 
R H Revue Historique 
R H A Revue Historique de l'Armée 
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RHDGM Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 
RHMC Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 
RIHM Revue Internationale d'Histoire Militaire 
RM Rivista Militare 
RMG Revue Militaire Générale 
RMS Revue Militaire Suisse 
RSR Rasisegna Storica del Risorgimento 
RUSIJ The Royal United Service Institution Journal 
S Der Soldat 
SH Sbornik Historicky 
SMHW Studia i Materiały do Historii Wojskowoscy 
SRI Studii Revista de Istorie 
SS Der Schweizer Soldat 
SuT Soldat und Technik 
SZG Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 
Tr Truppendienst i 
Trp Truppenpraxis 
TSzSzA Tül i Sznabzsenii Szovetszkoj Armii 
TV Tehnika i Vooruzsenie 
VDI Vesztnik Drevnej Isztorii 
VF Voproszü Filoszofii 
VI Voproszü Isztorii 
VISz Voenno Isztoricseszki Szbornik 
VIZs Voenno Isztoricseszkij Zsurnal 
VM Voennaja Müszl' 
VoG Vojnoistorijski Glasnik 
VoM Voenna Miszöl 
VPVO Vesztnik Protivo Vozdusnoj Oboronü 
VV Voennüj Vesztnik 
W M Vesnik Vojnog Muzeja Jugoslovenske Narodne Armije 
VZ Voennüe Znanija 
W Wehrkunde 
WL Wojsko Ludowe 
WM Wehrtechnische Monatshefte ' 
WPH Wojskowy Przegląd Historyczny 
WPL Wojskowy Przegląd Lotniczy 
WR Wehrwissenschaftliche Rundschau 
ZifiH Zeitschrift für Heereskunde 
ZG Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 
ZM Zeitschrift für Militärgeschichte 

BIBLIOGRÁFIÁK, HISTORIOGRÁFIÁK, FOLYÖIRATISMERTETÉSEK 

Knigi po isztorii vojn i voennogo iszkuszszt-
va. — VIZs, 1966. 6. sz. 110—116. p . 
[Hadtör ténet i és hadművésze t i 
könyvek.] 

Récent wri t ings on mi l i ta ry his tory. — MA, 
1965—66. 29. köt . 4. sz. 214—218., 1966. 
30. köt . 1. sz 52—55., 40., 2. sz. 113— 
117., 3. sz. 170—174. p . 
[A legújabb had tö r téne t i m ű v e k 
bibliográfia] a.] 

Wolthe, G: Zei tschr i f tenaufsätze zur Mih-
tä rgesch ich te — 1965. Ausgewähl t u. 
zgst. v. — —. — ZM, 1966. 2. sz. 
244—253., 3. sz. 374-382., 4. sz. 498— 
510., 5. sz. 628—638., 6. sz. 759—766. p . 
[Hadtör ténet i fo lyó i ra t reper tór ium 
— 1965.] 

Bibliografija jugos lovenske istoriografije 
1960—1965. Knjige. — VoG, 1966. 1. 
sz. 91—104., 2. sz. 105—116., 3. sz. 

101—115., 5. sz. 101—115., 6. sz. 101— 
115. p . 
[A jugoszláv tö r t éne t í r á s bibl iográ
fiája 1960—1965. Könyvek . ] 

Novaja l i t e ra tu ra po isztorii SzSzSzR. — 
ISzSzSzR, 1966. 1. sz. 186—189.. 2. sz. 
159—162., 3. sz. 185—188., 4. sz. 186— 
190., 5. sz. 142—145., 6. sz. 145-147. p . 
[A Szovjetunió tö r t éne té re vona t 
kozó ú jabb i rodalom.] 

Zei tschr i f tenaufsätze zur deu t schen und zur 
a l lgemeinen Geschichte . — ZG, 1966. 
1. sz. 177—183., 3. sz. 506—513., 5. sz. 
856—866., 7. SZ. 1262—1268. p . 
[Német és egye temes tör téne t i fo
lyó i ra t reper tó r ium. ] 

Kocárniková, J a r m i l a : P r u s k o - r a k o u s k á vál-
ka 1866. Vyberová bibliografie. 
Sest . : . — HV, 1966. 3. sz. 492— 
558. p . 
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[A porosz—osztrák háború , 1866. Vá
logatott bibliográfia.] 

Knöchel, ïL.—Gloede, B.—Golombek, G.: 
Auswahlb ib l iograph ie zur Vorbere i 
t u n g des 30. J a h r e s t a g e s des n a t i o 
na l - revo lu t ionären Krieges des spa
nischen Volkes 1936—1939. Zg.st. v . : 

. — ZM, 1966. 2. sz. 240—243. p . 
[Válogatott bibliográfia a spanyol 
po lgá rhábo rú 30. évforduló jának e lő
készítéséhez;.] 

Ziegler, J a n e t : Réper to i re in te rna t iona l des 
b ibl iographies publ iées de 1945 á 
1965 s u r la seconde gue r r e mondia le . 
— RHDGM, 1966. 63. sz. 69—80. p . 
[A másod ik v i lágháborúró l 1945-től 
1965-ig megjelent bibl iográf iák nem
nemzetközi reper tó r iuma. ] 

Bibliografij a s t r ane istoriografi ja o d rugom 
sve t skom ra tu . — VoG, 1966. 1. sz. 
105—112., 2. sz. 117—128., 3. sz. 117— 
128., 5. SZ. 1117—131., 6. sz. 147—161. p . 
[A másod ik v i l ágháborúra vona t 
kozó külföldi tö r t éne t í r á s b ib l io
gráfiája.] 

Mater iá ly do bibliografii 2. wo jny swia towej . 
Oprac . F . Czaplicka, J. Kapusc ik 
etc. — WPH, 1966. 1. sz. 406—422., 
2. sz. 432—449., 3. sz. 425—443., 4. sz. 
373—388. p . 
[Új a n y a g a másod ik v i lágháború 
bibliográfiájához.] 

Michel, Henr i : Bibl iographie . — RHDGM. 
1966. 61. sz. 115—128., 62. sz. 109—123., 
63. sz. 103—120., 64. sz. 125—140. p . 
[1965 szep tember — 1966 szep tember 
között megje lent második v i lá fhá-
borúva l foglalkozó m ű v e k bibl io
gráfiája.] 

Alekszeev, M. : Zaversa juscsa ja k a m p a n i j a 
Velikoj Otecsesztvennoj vojnü v 
Evrope . — VIZs, 1966. 5. sz. 82—87. p . 
[A Nagy Honvédő Háború befejező 
hadműve le t e E u r ó p á b a n . — Bibl io
gráfiai á t tekintés . ] 

Vogelsang, Th i lo : Bibl iographie zur Zeit
geschichte . Zgst. v. — —. — VfZ, 
1966. 1. sz. Beilage 65—80.. 2. sz. 
81—96., 3. sz. 97—112., 4. sz. 113— 
131. p . 
[A j e l enkor tö r t éne tének bibl iográ
fiája.] 

Duchesne, A.—Lorette, J.: L 'his toi re mil i
ta i re en Belgique depuis 1959. Essai 
b ib l iographique . — RIHM, 1965. 24. 
sz. 514—546. p . 
[A belga had tö r t éne t í r á s 1959-től.] 

Ivanov, P e t k o v : Voennata isztorija v t. 1 i 2 
na „Krá tka bö lgarszka ta enciklo-
pedi ja" . — IP , 1966. 3. sz. 118—121. p . 
[A „Kis Bolgár Enc ik lopéd ia" 1—2. 
kö te tének had tö r t éne lmi címszavai.] 

Konárek, J a n : K problemat ice vy tvá ren i 
fondu ve vo jenských a rch ivech . — 
HV, 1966. 5. sz. 932—939. p . 
[A k a t o n a i levé l tá rak k ia lak í t á sá 
n a k problémái . ] 

Stovicek, I v a n : Zvláš tnost i ka tegor izace pi -
semnost i voj enskych archivnich 
fondu. — HV, 1966. 4. sz. 686—694. p . 
[A ka tona i levél tár i á l lomány ka 
tegor izá lásának sajátosságai.] 

Miller, I. Sz. : Izdano v sztoletie voszsztanija 
1863 goda. — NNI, 1966. 2. sz. 116— 
124. p . 
[Az 1863. évi lengyel felkelés 100. 
évíordulój á ra k iado t t d o k u m e n t u m 
publ ikációk. Historiográfia.] 

Polikarpov, V.: Neko to rüe voproszü iszto-
riográfii g razsdanszkoj vojnü. — 
VIZs, 1966. 7. sz. 75—84. p . 
[A po lgá rháború tö r t éne t í r á sának 
n é h á n y kérdése. ] 

Alekszasenko, A.: Szovetszkaja isztoriográ-
fija r azg roma denikinses inü . — 
VIZs, 1966. 1. sz. 80—89. p . 
[A szovjet t ö r t éne t í r á s a gyenyiki-
n i s ták szétveréséről . ] 

Clair-Louis, J . : La l i t t é ra tu re mili taire un i 
versel le de la pér iode en t re les 
deux guer res mondia les . — RHA, 
1966. 4. sz. 141—155. p . 
[Az á l ta lános ka tona i i rodalom a 
két v i lágháború között . ] 

Schnitter, He lmut : Die „Biblioithik für Zeit
geschichte (Wel tkr iegsbücherei )" in 
S tu t tgar t . — ZM, 1966. 4. sz. 457— 
459. p . 
[A S tu t tga r tban megje íenő . K o r t ö r 
ténet i k ö n y v t á r (Vi lágháborús köny
vek) sorozatról .] 

Filatov, G. Sz. : Isztoriografi ja fasizma i 
antifasisztszkogo dvizsenija v Itálii . 
— NNI, 1966. 6. sz. 140—150 p . 
[Az olaszországi fas izmus és az an
tifasiszta mozgalom historiográfiá
ja.] 

Baudot, Marcel: Sur la rés i s tance française. 
RHDGM, 1966. 61. sz. 89—105. p . 
[A francia el lenállási mozgalomról 
szóló k ö n y v e k részle tesebb tar ta lmi 
ismertetése.] 

Iwanowski, Wincen ty : Revue d 'Histoire de 
la Deux ième G u e r r e Mondiale rocz-
niki 1964—1965. — WPH, 1966. 4. sz. 
319—339. p. 
[A Revue d 'Histoire de l a Deuxième 
G ue r r e Mondiale c. folyóirat 1964— 
65. évfo lyamainak ismerte tése . ] 

Mar gules, Jozef: „Wojenno-is tor iczeski j Žur
n á l " rocznik 1963. — WPH, 1966. 1. 
sz. 338—359. p . 
[A „Voenno Isztoricseszkij Zsur-
n a l " 1963. évfo lyamának i smer te 
tése.] 

Alfabetyczny indeks mate r i a lów zamieszczo-
n y c h w , ,Wojskowym Przegladzie 
H i s to rycznym" w la tách 1956—1966. 
— WPH, 1966. 4. sz. mell . 1—69. p. 
[A Wojskowy Przegílad Historyczny 
1956—1966. évfo lyamainak ta r ta lom
muta tó ja . 1 

Hrisztova, Nadezsda : Cenní a rch ívn i fondové 
i d o k u m e n t á l n i mate r ia l i za voenna
ta isztorija n a Bölgari ja . — VISz, 
1966. 1. sz. 55—58. p . 
[Értékes levél tár i a n y a g o k és do
k u m e n t u m o k Bulgár ia had tö r t éne l 
méhez.] 

Bohácková, Eva : P r u s k o - r a k o u s k á vá lka ve 
fondech Vojenského his tor ického 
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arohivu. — HV, 1966. 5. sz. 940— 
967. p . 
[A porosz—osztrák h á b o r ú a oseh 
ka tona i levél tár anyagában . ] 

Lewandowicz, Leszek—Woszczynski , Bole-
s law. Dwadziescia la t Cent ra lnego 
A r c h i w u m Wojskowego. — WPH, 
1966. 2. ez. 388—397. p . 
[A varsói Központ i Ka tona i Levél
t á r 20 éve.] 

Kun József: Das unga r i sche Kr iegsarchiv . 
— Mit te i lungen des ö s t e r r e i ch i schen 
S taa t sa rch ivs , 1964—1965. 17—18. köt . 
672—679. p . 
[A m a g y a r Had tö r t éne lmi Levél tár . ] 

Rödel, G. : Das Arch ivwesen in de r Na t iona
len Volksa rmee . — M, 1966. 1. sz. 
60—66. p . 
[A levé l tá rügy a Német Nemzet i 
Néphadseregben . ] 

Hartmann, Josef—Lötzke, H e l m u t : Die n e u e 
Vero rdnung ü b e r das Arch ivwesen 
de r DDR u n d ih re Bedeu tung für 
die Geschichts forschung. — ZG, 
1966. 3. sz. 441—445. p . 
[Üj rende le t az NDK levé l t á rügyére 
vona tkozólag és ennek je lentősége 
a tö r t éne lmi k u t a t á s o k szempont já 
ból.] 

Érasztov, D. P . : Optiko-fotograficseszkoe 
iszszledovanie i resz tavraci ja doku
men tov (szosztavov) po isztorii 
Kreszit ' janszkoj vo jnü pod r u k o -
vodsz tvom Bolotnikova. — ISzSzSzR, 

1966. 3. sz. 79—80. p . 
[A Bolotnikov-féle pa r a sz thábo rú 
tö r t éne té re vona tkozó d o k u m e n t u 
m o k fénytani és fényképészet i vizs
gá la ta és res taurá lása . ] 

Szmirnov, I. I. : íz isztori i voszsztanija Bo
lo tn ikova. (Povolzsszkie otpiszki, 
n a j d e n n ü e V. I. Koreek im, i „ p r a -
vi tel 'sztvo cár ja Dmi t r i j a" . — 
ISzSzSzR, 1966. 3. sz. 67—78. p . 
[A Bolotnikov-féle felkelés tö r t éne 
téből . A V. I. Korecki j ál tal ta lá l t 
vo lgament i d o k u m e n t u m o k és 
„Dmitr i j cá r k o r m á n y z a t a . " ] 

Reitzensteln, A lexande r v . : H e e r e s m u s e u m 
und Hee re skunde . — ZfH, 1966. 207. 
sz. 117—121. p . 
[Had imúzeum és h a d t u d o m á n y . ] 

Cejvan, I d r i s : Rad Vojnog Muzeja u 1964. i 
1965. godini . — VVM, 11—12. sz. 
1966. 402—409. p . 
[Évi j e len tés a be lgrád i H a d i m ú 
zeum 1964—1965. évi működéséről . ] 

Vinski, Z d e n k o : O pr imjeni r endgenskog 
sn iman ja pr i i s t raz ívanju r a n o -
s rednjovjekovnih maceva . — VVM, 
11—12. sz. 1966. 70—88. p . 
[Koraközépkor i k a r d o k röntgenvizs
gálata.] 

Radisavljevic, S lobodan : Nek i podaci o fal-
s i f ikat ima i d rug im p r o m e n a m a na 
oruzju . — VVM, 11—12. sz. 1966. 
234—264. p . 
[Néhány a d a t fegyverek és páncé 
lok másola ta i ró l , hamis í t ásá ró l s 
egyéb vál tozatokról . ] 

Rasic, Bogdan : Pr i log p roucavan ju prob lé 
m a zast i te sp r edpunec ih topova iz 
Vojnog Muzeja su bili pod u t ica jem 
p r imor skog ambi jen ta . — W M , 
11—12. sz. 1966. 339—358. p . 

[Adalék a pa r t i tüzérség ágyúi kar 
b a n t a r t á s á n a k p rob lémá jához a 
be lg rád i H a d i m ú z e u m b a n . ] 

Lukovic, P e t k o : Nekol iko p o d a t a k a o izloze-
n i m p u s k a m a isrpskih vojn ika u 
voj nom muze ju sa so lunkog fronta 
(1916—1918.) — VVM, 11^12. sz. 1966. 
207—232. p . 
[Néhány ada t a szaloniki f ronton 
harco l t szerb k a t o n á k fegyvereiről 
a be lgrádi Had imúzeumban . ] 

Franjkovic, P a v l e : Sacuvan i or iginálni zi-
govi nek ih vojn ih jedinica iz 
NOR-a. — W M , 11—12. sz. 1966. 
309—323. p . 
[Néhány egység eredet i pecsét je a 
nép i felszabadító h á b o r ú k idősza
kából .] 

Cejvan, Id r i s : Zavrsne operaci je jugos la-
venske a rmi je . — VVM, 11—12 sz. 
1966. 285—308. p . 
[A jugoszláv hadse reg utolsó h a d 
művele te i . A fas izmus fölötti győ
zelem 20. évfordulója a lka lmáva l a 
be lgrád i H a d i m ú z e u m b a n rendeze t t 
kiáll í tás.] 

Konleczky, Kaz imierz : P r o b l é m y p r a c 
naukowo-badawczych w dzialalnosci 
Múzeum Wojska Polskiego w ok-
resie XX-lecia. — WPH, 1966. 1. sz. 
367—373. p . 
[A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a p r o b 
l émá i a varsó i Lengyel Had imú
z e u m b a n az utolsó 20 évben.] 

Haberland, E rns t—Lachmann , Manfred : 
Fünf J a h r e Deutsches A r m e e 
museum,. — ZM, 1966. 1. sz. 103— 
110. p . 
[A Német H a d s e r e g m ú z e u m 5 éve.] 

Mehlhorn, H a n s : „Span iens Fre ihe i t skampf 
1936—1966". Eine Auss te l lung des 
Museums für Deu t sche Geschichte 
in Berl in. — ZM, 1966. 5 sz. 600— 
603. p . 
[,,A spanyol s zabadságha rc 1936— 
1966" c ímmel kiál l í tás nyíl t a Né
met Tör téne lmi M ú z e u m b a n Ber l in
ben.] 

Mehlhorn, H a n s : Sonderauss te l lung des 
Deutschen A r m e e m u s e u m s „Spa
n ien 1936—1939. U m Span iens u n d 
Deu t sch lands F re ihe i t " . — ZM, 1966. 
3. sz. 353—356. p . 
[A Német H a d s e r e g m ú z e u m kü lön-
kiá l l í tása : „Spanyolország 1936— 
1939. Spanyolország és Németország 
szabadságáé r t " c ímmel.] 

Laufkötter, Hermann—Rein , Hors t : Die 
Dars te l lung der Mil i tärpol i t ik der 
SED im Deu t schen A r m e e m u s e u m . 
ZM, 1966. 5. sz. 595—598. p . 
[A Német Szocialista Egységpár t 
ka tonapo l i t i ká j ának b e m u t a t á s a a 
Néme t Hadse regmúzeumban . ] 

Kolomiec, G. : Relikvii szlavü — v d a r m u 
zeju. — VIZs, 1966. 3. sz. l i o 
n s , p . 
[A dicsőség re l ikviá i — az Állami 
Tör téne t i Múzeum a jándéka i közt.] 

Cent ra ln 'ü j muzej Vooruzsennüh Szál 
SzSzSzR. — KVSz, 1966. 12. sz. 67— 
71. p . 
[A Szovjetunió Fegyveres Erő inek 
Központ i Múzeuma.] 

Cent ra l 'nü j Voenno-imorszkoj muze j . — 
KVSz, 1966. 23. sz. 50—54. p . 



[A Szovjetunió Központi Haditen
gerészeti Múzeuma.] 

Lachmann, Manfred: Zur Geschichte und 
zum Charakter der imperialistischen 
deutschen Armeemuseum. — ZM, 
1966. 6. sz. 695—703. p. 
[Az imperialista Német Hadsereg
múzeum történetéhez és jellegéhez.] 

Urrisk, Otto R.: Schicksalsjahr 1866. Die 
Sonderausstellung 1866 im Heeres
geschichtlichen Museum. — S, 1966. 
18. sz. 16. p. 
[Ausztria sorsdöntő éve: 1866. Kü-
lönkiállítás a bécsi Hadtörténeti 
Múzeumban.] 

Allmayer—Beck, Joh. Chritoph: Soll man 
seine eigene Niederlage feiern? — 
ÖMZ, 1966. 3. sz. 247—248. p. 
[Az osztrák Hadtörténeti Múzeum 
1866. évi emlékkiállítása.] 

Lorette, Jean: La section iconographique du 
Musée Royal de l'Armée a Bru
xelles. — RIHM, 1965. 24. sz. 483— 
506. p. 
[A brüsszeli Királyi Hadimúzeum 
ikonográfiái osztálya.] 

Ortenbung, Georg: Braunschweig gedenkt 
des 1, Weltkrieges. — ZfH, 1965. 
197. sz. 21—22. p. 
[A Braunschweigi Múzeum emlék
kiállítása az 1. világháborúról.] 

Schmidt, Julius: Das Kurhessische Heeres
museum. — ZfH, 1966. 204. sz. 55— 
58. p. 
[A Hesiseni Hadimúzeum.] 

100 Jahre Bayerisches Armee-Museum in 
München. — DWJ, 1966. 6. sz. 70— 
75. p. 
[100 éves a müncheni Bajor Hadse
regmúzeum.] 

J aekel, Helmut: Luftwaffenmuseum Ueter-
sen. — ZfH, 1966. 204. sz. 59. p. 

[Légierő-múzeum Uetersenben.] 
Ortenburg, Georg: Ein neues Kavallerie-

Museum entsteht in Vornholz. — 
ZfH, 1966. 204. sz. 58—59. p. 
[Üj lovassági múzeum létesült 
Vornholzban.] 

Medüncev, B.: Znaki boevoj druzsbü. — KZ. 
1966. 165. sz. 4. p. 
[A ..Normandia—Nyeman" repülő
ezred emlékjelvényei.] 

Lengyel kitüntetések. Irta: F. T. — Lengyel
ország, 1965. 2. sz. 12—13. p. 
[A Lengyel Népköztársaság érdem
érmei és kitüntetései.] 

Stemenko, Sz. : Fobediteljam i gerojam. — 
VTZs, 1966. 7. sz. 15—29. p. 
[Győzteseknek, hősöknek adomá
nyozott második világháborús rend
jelek és kitüntetések.] 

Mowery, Robert W. : Decorations of the 
United States Army. — A, 1966. 
3. sz. 34—37. p. 
[Kitüntetések az Egyesült Államok 
hadseregében.] 

Guinard, P. : Les tenues des chasseurs á pied 
jusqu'en 1940. Avec complément 

1940—1945, par Gauche. — RHA, 1966. 
2. sz. 183—192. p. 
[A francia gyalogos vadászok 
egyenruhája kezdettől 1945-ig.] 

Möller-W itten, Hanns: Historisches und 
Unbekannter über den Orden Pour 

le Mérite 1—2. — ZfH, 1965. 199. sz. 
62—68., 200 sz. 89—96. p. 
[A porasz Pour le Mérite katonai 
érdemrendről.] 

Ogg, A. C. A.: Some medals of the first 
(King's) dragoon guards. — JSAHR, 
1966. 44. köt. 177. sz. 11—13. p. 
[Az első (angol) királyi dragonyos 
gárda néhány kitüntetése.] 

Burdick, Charles B.: The Gibraltar armband. 
— AQ, 1966. 91. köt. 2. sz. 214— 
218. p. 
[Gibraltár nagy ostroma (1779—1783) 
emlékére alapított karszalag.] 

Herrmann, Friedrich : Marineuniformen 
1815—1840. — ZfH, 1966. 206. sz. 90— 
91. p. 
[Tengerészegyenruhák . 1815—1840.] 

Schirmer, F r i ed r i ch : Die Uni formierung der 
König l ich-Hannoverschen Armee 
auf i h r e m letzten Waffengange 
1866. — ZfH, 1966. 207. sz. 126— 
133. p . 
[A k i r á ly i hannove r i hadse reg egyen-
ruháza t a utolsó fegyveres fellépése 
idején, 1866-ban.] 

Müller, H a n s E r n s t : Was die Schul te rk lappen 
erzählen . — ZfH, 1965. 197. sz. 7— 
10. p . 
[Amiről a vál l - lapok mesélnek. 
Egyenruha tö r t éne t i t anu lmány . ] 

Herrmann, F r i e d r i c h : Uni fo rmen de r Sani 
tätsoffiziere in den St re i tkräf ten 
von 14 S taa ten n a c h d e m Stand von 
1914. — ZfH, 1965. 202. sz. 142—149. p . 
[Egészségügyi t isztek egyenruhá i 14 
á l lam haderő iné l az 1914. évi hely
zet a lap ján . ] 

Tinsley, A. F . : Swords in the R. A. F . — 
RAF, 1966. 2. sz. 143—145. p . 
[Kardviselés az angol légierőnél.] 

Derbidge, G.: A h is tory of the d r u m s and 
fifes 1650—1700. — JSAHR, 1966. 44. 
köt. 50—55. p . 
[A dobok és s ípok tö r téne te . 1650— 
1700.] 

Guinard, P . : Fan fa re s et fanions . — RHA, 
1966. 2. sz. 171—182. p . 
[A f rancia gyalogos vadászok h a r 
sonái , dalai , zászlói.] 

Klietmann, K.—G. : Die S tanda r t e des 1. 
B r a n d e n b u r g i s c h e n Dragoner-Regi
m e n t s Nr . 2. 1807—1918. — Fg, 1966. 
5. sz. 121—123. p . 
[Az 1. b r a n d e n b u r g i d ragonyos ez
red. 2. ezredzász ló jának tör ténete . 
1807—1918.] 

Rauschhaupt, Wilhelm Volrad v. : P a u k e n 
fahnen . — ZfH, 1965. 197. sz. 10— 
20. p . 
[Lovas-dobok díszzászlói, dobosok 
d íszegyenruhái . ] 

Brunon, J e a n et Raou l : Les d r a p e a u x des 
chasseur s a pied. — RHA, 1966. 2. 
sz. 154—170. p . 
[A francia gyalogos vadászok 
zászlói. 1841—1960.] 

Scheulenberg, F r i ed r i ch : Die Königlich 
P reus s i s che A r m e e - m a r s c h - S a m m -
lung. I—II. — Fg. 1966. 3. sz. 57— 
63-, 5. sz. 115—117. p. 
[A Porosz Királyi Katonainduló-
Gyűjtemény Berlinben.] 

zjaskau, Johann: Heerführer auf Briefmar
ken. — Tr, 1966. 2. sz. 120—121. p, 
[Hadvezérek bélyegeken.] 
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A MARXIZMUS—LENINIZMUS A HÄBORÜROL, A HADSEREGRŐL 
ÉS A HADTUDOMÁNYRÓL 

Gol'man, L . : Voenno-isztor icseszkie v o p r o -
szü v p i sz 'mah K. Marksza i F . 
Engeľsza . — VIZs, 1966. 11. sz. 20— 
30. p . 
[Hadtör ténet i ké rdések Marx és 
Engels leveleiben..] 

Helmert, Heinz : F r i edr ich Engels u n d die 
Aufgaben der marx i s t i s chen Mili
t ä rgesch ich t s schre ibung . — ZM, 
1966. 1. sz. 72—84. p . 
[Engels és a m a r x i s t a had tö r t éne t 
í r á s feladatai .] 

Zevin, B.: Novüe leninszkie ma te r i á lu po 
v o e n n ü m voproszam. — VIZs, 1966. 
4. sz. 90—98. p . 
[Üj lenini ada tok a ka tona i k é r d é 
sekről . Lenin összes műve inek új 
te l jes k i adása a lkalmából . ] 

Kirjaev, N. : V. I. Lenin o zascsite szocia-
l iszt icseszkogo otecsesztva. — VV, 
1966. 6. sz. 14—18. p . 
[Lenin a szocialista haza fe ladatai 
ról.] 

Förster, G-erhard—Otto, H e l m u t : XII . In t e r 
na t iona le r His to r ike rkongress . — 
ZM, 1966. 1. sz. 113—118. p . 
[A 12. Nemzetköz i Tör ténészkong
resszus.] 

Deist, Wi lhe lm: E r ö r t e r u n g e n zur Ge
sch ich te des e r s ten Wel tkr ieges auf 
dem XII . In t e rna t iona len His tor i 
k e r k o n g r e s s in Wien. — WK, 1966. 
5. sz. 295—297. p . 
[Az első v i l ágháború tö r t éne té re 
vona tkozó v i ták és megbeszé lések 
a x n . Nemzetköz i Tör ténészkong
resszuson Bécsben.] 

Boltin, E . : Obszuzsdenie p rob lem isztorii 
dvizseni ja szoprot ivleni ja n a vsze-
mi rno j kongreszsze isztor ikov. — 
VIZs, 1966. 1. sz. 113—117. p . 
[Az el lenál lási mozga lom tö r t éne te 
p r o b l é m á i n a k megvi ta tása a XH. 
Nemzetközi Tör ténészkongresszuson 
Bécsben, 1965-ben.] 

Müller, K l a u s - J ü r g e n : Das Kol lokvium ü b e r 
die Geschichte des Widers tandes in 
E u r o p a auf d e m XII . I n t e rna t iona 
len His to r ike rkongress in Wien. — 
WK, 1966. 4. sz. 228—230. p . 
[Konferencia a z európa i el lenállási 
mozga lom tö r téne té rő l a XII. N e m 
zetközi Tör ténészkongresszuson 
Bécsben.] 

Golubev, A. : D ü h a n i e boevoj isztori i . — 
KZ, 1966. 130. SZ. 4. p . 
[Hadtör ténet i és fegyver tör téne t i 
m ú z e u m o k 4. nemzetközi kongresz -
szusa Moszkvában.] 

Radisavljevic, S lobodan : P r v i in te rnac ioná l 
ni kongres l jubitel ja s tarog oruzja . 
VVM, 11—12. sz. 1966. 387—392. p . 
[Hadtör téne lmi és hadművésze t i 

Golikov, Sz. Z. : V. I . Lenin o roli t ehn ik i 
v vooruzsennoj bo r ' be . — VPVO, 
1966. 4. sz. 9—13. p . 
[Lenin a t e chn ika szerepérő l a 
fegyveres ha rcban . ] 

Golubev, A. : O voenno-sz t ra teg icseszkom 
rukovodsz tve V. L Lenina v 
oszenne-zimnej k a m p a n i l 1918—1919 
gg. — VIZs, 1966. 4. sz. 9—23. p . 
[Lenin a k a t o n a i hadásza t i vezetés
ről az 1918—19. évi őszi—téli had já 
ra tban . ] 

Freistetter, F r a n z : Len ins Notizen zu 
Clausewitz ' „Vom Kr i ege" . — ÖMZ, 
1964. 6. sz. 409—414. p . 
[Lenin jegyzete i Clausewi tz : A h á 
borúró l c. könyvéhez. ] 

Blasius, D i rk : Carl von Clausewitz u n d die 
Hauptdentoer des Marx i smus . — 
WE, 1966. 5. sz. 278—294., 6. sz. 
335—354. p . 
[Clausewitz és a m a r x i z m u s n a g y 
gondolkodói . A hábo rú ró l szóló 
marx i s t a t an í t á s problémájához . ] 

t á r g y a k a m a t ő r gyű j tő inek első 
nemzetköz i kongresszusa Tor inóban 
régi fegyverekrő l és egyen ruhák ró l , 
1965-ben.] 

Nowak, Tadeusz : Dyskus j a n a u k o w a n a t é 
má t „ Z a r y s u dzíejów wojskowosci 
Polskiej do r . 1864". — WPH, 1966. 
3. sz. 399—401. p . 
[Tudományos vi ta a „Lengyel h a d 
ügy t ö r t é n e t é n e k váz la ta 1864-ig" c. 
témáról . ] 

Krivawicz, Mar i an : VI. konferencj a n a u k o w a 
Akadémi i Sz tabu Genera lnego im . 
Karo la Swierczewskiego poswieco-
na his tór i i wojskowosci polskie j . — 
WPH, 1966. 3. sz. 394—399. p . 
[A „Karo l Swie rczewsk i" Vezérkar i 
A k a d é m i á n a k a lengyel h a d ü g y 
tö r téne téve l foglalkozó 6. t u d o m á 
n y o s konferenciája . ] 

Mitev, J ono : Naucsna szeszija, poszvetena 
n a Apri lszkogo vösz tanie . — VISz, 
1966. 4. sz. 82—86. p . 
[Tudományos ü lésszak az 1876. á p 
rilisi felkelés 90. évfordulójára . ] 

Sty siah, Marian—Tarnogrodzki , Tadeusz : Ses-
ja n a u k o w a poswiecona 70-ieciu 
r u c h u ludowego w Polsce . — W P H . 
1966. 1. sz. 374—379. p . 
[A lengyelországi nép i mozgalom 
70. évforduló jára rendeze t t t u d o 
m á n y o s konferenc ia ka tona i p r o b 
lémái.] 

Danilov, V. A.—Petrjaev, K.D. : T rud j a s -
cs ieszja- internacional isz tü i Velikij 
Okt jabr ' . — NNI, 1966. 2. sz. 175— 
176. p . 
[össz-szövetségi tö r t énész ü lésszak 
Odesszában. In te rnac iona l i s t ák és 
a Nagy Október . ] 
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Nenarokov, A. P.— Razgon, A. I . : Vszeszo-
juzna ja saeszszija isztorikov v 
Odeszsze. — ISzSzSzR, 1966. 2. sz. 
233—235. p . 
[össz-szövetségi tör ténész ü lésszak 
Odesszában, in t e rnac iona l i s t ák rész
vétele a Nagy Október i Szocialista 
F o r r a d a l o m b a n és a po lgá rháború 
ban. ] 

30-letie antifasisztszkoj vo jnü v Iszpanii . — 
KZ, 1966. 162. sz. 3. p . 
[A spanyo l ant i fas iszta h á b o r ú k i 

t ö r é sén ek 30. évfordulója. Ünnep i 
ü l é s Moszkvában.] 

Bron, Michał—Krawczyk, E d w a r d : Konfe-
ferencja n a u k o w a w Drezdie poś 
wiecona XXX rocznicy wojny hisz
pańsk ie j i udziałowi w niej ochotni 
ków b r y g a d międzyna rodowych . — 
WPH, 1966. 2. sz. 402—404. p . 
[A spanyolország i po lgá rháború és 
a nemzetközi önkén tes d a n d á r o k 
részvétele. T u d o m á n y o s konferen
cia Drezdában a 30. évforduló al
ka lmából . ] 

Findeisen, Ot to : Wissenschaf t l iche Konfe
renz z u m 30. J a h r e s t a g des na t i o 
na l - revo lu t ionären Krieges des 
span i schen Volkes. — ZG, 1966. 3. 
sz. 446—449. p . 
[Tudományos konferenc ia a spa 
nyol p o l g á r h á b o r ú 30. évfordulója 
a lka lmából . ] 

Borgisch, Gerhard: Z u m Antei l j u n g e r deut 
scher Ant i faschis ten am Kampf 
d e r In t e rna t i ona l en Br igaden in 
Spanien . — Wissenschaft l iche Kon
ferenz in Greifswald. — ZG, 1966. 
6. sz. 965—967. p . 

Brajovic, P e t a r : Dve deceni je r ada Vojnois-
tor i jskog ins t i tu ta . — VoG, 1967. 6. 
sz. 3—12 p . 
[A Jugosz láv Had tö r t éne lmi i n t é 
zet 20 éves tevékenysége . ] 

Stysiak, M a r i a n : Z działalności sekcji His
tori i Wojskowości Towarz i s twa 
Miłośników Histor i i w Warszawie . 
— WPH, 1966. 2. sz. 399—401. p. 
[A varsói Tör t éne lmi Társu la t had
tö r téne lmi osz t á lyának t evékenysé 
ge.] 

Tomczak, E d w a r d : Z działalności sekcj i 
Histori i Wojskowości Polskiego 
Towarzys twa His torycznego w To
run iu . — WPH, 1966. 2. sz. 401— 
402. p . 
[A to run i Tör t éne lmi Társu la t had 
tö r t éne lmi o sz t á lyának t evékeny
sége.] 

[Gi'ülev] Grylew, A. : Z u r mi l i tärgeschicht
l ichen Arbei t in den sowjet ischen 
St re i tkräf ten . — ZM, 1966. 3. sz. 
302—307. p . 

[Fiatal n é m e t ant i fas isz ták részvé
te le Spanyolországban a Nemzet
közi Br igád ha rca iban . Tudomá
nyos konferenc ia Greifswaldban.] 

Müller, Hermann—Arnold, Kar l i : Wissen
schaft l iche Konferenz d e r Militär
a k a d e m i e „Fr iedr ich Enge l s " übe r 
den K a m t deu t scher In te rbr igad is 
ten im na t iona l - revolu t ionären 
Krieg des span ischen Volkes. — 
ZM, 1966. 2. sz. 2Í5—219. p. 
[Az Engels Fr igyes Katona i Aka
démia t u d o m á n y o s konferenc iá ja a 
néme t nemzetközi b r igádok harca i 
ról a spanyo l po lgá rháborúban . ] 

Krwawicz, M a r i a n : Konferencja n a u k o w a 
poświecona b a d a n i o m zbrodni 
W e h r m a c h t u w Polsce w okresie 
drugiej wa jny świa towej . — WPH, 
1966. 3. sz. 380—393. p . 
[A W e h r m a c h t n a k Lengyelország
b a n a másod ik v i l ágháború alat t 
e lkövet t bűnei t t anu lmányozó tu 
d o m á n y o s konferencia , 1966.] 

Groehler, Olaf: Wissenschaft l iche Konferenz 
anläss l ich des 25. J ah re s t ages des 
faschischen Überfal ls auf die Sow
je tun ion . — ZM, 1966. 6. sz. 733— 
736. p . 
[Tudományos konferenc ia a Szov
je tun ió elleni fasiszta t á m a d á s 25. 
évfordulója a lkalmából . ] 

Kircheisen, Peter—Weinberger, G e r d a : Wis
senschaft l iche Konferenz zum fa
schis t i schen Überfal ls auf die Sow
je tun ion . — ZG, 1966. 6. sz. 960— 
965. p . 
[Tudományos konferenc ia a Szov
je tun ió elleni fasiszta t á m a d á s 25. 
évfordulóján.] 

[A szovjet hadseregné l folyó had
tö r téne t i munkáró l . ] 

Szaharov, E. : Za dal 'ne jsee razvi t ie szo-
vetszkoj voenno-isztor icseszkoj 
nauk i . — VIZs, 1966. 5. sz. 3—9 p . 
[A szovjet had tö r téne t i t udomány 
további fejlődéséért.] 

Nojkov, Szt i l jan: Voennoisztoricseszkijat 
otdel n a j aponszka ta armi ja . — 
VISz, 1966. 3. sz. 81—86. p . 
[A j a p á n hadse reg had tö r t éne lmi 
osztálya.] 

Conn, S te t son: T h e a r m y ' s h is tor ica l p rog
ram. — MR, 1966. 5* sz. 4 0 ^ 7 . p . 
[Az Egyesü l t Ál lamok hadse regé 
n e k p r o g r a m j a a had tö r t éne t í r á s és 
k u t a t á s terén.] 

Appatov, Sz.: o dejatel 'noszt i isztoricsesz-
kogo otdela v Vooruzsennüh Szilah 
SzSA v German i i . — VIZs, 1966. 3. 
sz. 114—116. p . 
[Az a m e r i k a i fegyveres e rők had 
tö r téne t i osz tá lyának tevékenységé
ről Németo r szágban a másod ik vi
l ághábo rú u tán . ] 
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A H A D T Ö R T É N E T Í R Á S E L M É L E T E 

Howard, M. E. : Though t s on wr i t ing mili
t a ry . — RUSIJ , 1966. 111. köt . 642. 
sz. 99—108. p . 
[Gondolatok a hadtör téne t í rás ró l . ] 

Regiing, V o l k m a r ; Mil i tär- u n d Kr iegs
geschichte . — Trp , 1966. 5. sz. 324. p . 
[Katona tör téne t és had tör téne lem. ] 

Demidov, F . : íz opü ta voenno-isztor icseszkoj 
r abo tü . — VTZs, 1966. 8. sz. 99— 
101. p . 
[A had tö r t éne t i m u n k a tapasz ta la
taiból.] 

Dasicsev, V. : Sire i szpol 'zovať d o k u m e n t u 
v n a u c s n ü h t rudah . — VIZs, 1966. 
1. sz. 89—95. p . 
[A d o k u m e n t u m o k szélesebb k ö r ű 
fe lhaszná lása a t u d o m á n y o s m u n 
kában . ] 

Conn, S t e t son : T h e pu r su i t of mi l i t a ry h i s 
to ry . — MA, 1966. 30. köt . 1. sz. 
1—8. p . 
[Gondolatok a had tö r t éne lemrő l . 
Az A m e r i c a n Histor ical Associat ion 
és az Amer i can Mili tary Ins t i tu te 
közös ü lé s szaká ra k iado t t t anu l 
mány . ] 

Szolov'ev, P . : í z opü te r abo tü voenno-
naucsnogo obscsesztva. — VIZs, 
1966. 7. sz. 103—104. p . 
[A h a d t u d o m á n y i k ö r m u n k á j á n a k 
tapaszta la tából . ] 

Lorenz, K a r l He inz : Gesch ich t sbe t rach tung 
auch in der heu t igen Zeit e ine Not
wendigke i t für den Offizier! — 
Trp , 1966. 5. sz. 322—324. p . 
[A tö r t éne lmi szemlélet a m a i idők
ben is szükséges a tiszt számára . ] 

Szolov'ev, B . : Ob oszvescsenii dejatel 'noszt i 
k o m a n d n o g o szosztava v voenno -
isz tor icseszkih t r udah . — VIZs, 
1966. 9. sz. 27—35. p . 
[A p a r a n c s n o k i á l lomány részvétele 
a had tö r t éne t i m u n k á b a n . ] 

Urrisk, Otto R.: Ssun-dses „ T r a k t a t ü b e r 
die K r i e g s k u n s t " u n d die „Theor ie 
des Guer i l l ak r i eges" von Mao Tse -
tung . — S, 1966. 19. sz. 12., 21. sz. 
12—13. p . 
[Szun-cü: Ér tekezés a h a d t u d o 
m á n y r ó l és Mao Ce- tung: A geril la
h á b o r ú elmélete.] 

Niemann, G e r h a r d : Die Kr iegs lehre Fr ied
r ichs des Grossen — zeitloses mi 
l i tär isches Er fahrungsgut . — Kt r , 
1966. 5. sz. 160—162. p . 
[Nagy Fr igyes h a d t u d o m á n y a a 
k a t o n a i t apasz ta la tok el n e m évülő 
kincse.] 

Dudley, C. E. S.: Insu r rec t ion : f rom the 
J acob ins to Mao Tse-Tung. — 

Ropp, T h e o d o r e : Mil i tary h i s to ry a n d the 
social sciences. — MA, 1966. 30. kö t . 
1. sz. 8—13. p . 
[A had tö r t éne l em és a t á r s ada lom
t u d o m á n y o k . Az Amer i can His
tor ica l Associat ion és az Amer i can 
Mil i ta ry Ins t i tu te közös ü lésszaká
ra k iado t t t anu lmány . ] 

Mohon, J o h n K.: Comment s a t t h e jo in t 
session. — MA, 1966. 30. köt . 1. sz. 
13—15. p . 
[Megjegyzések az Amer i can His
tor ical Associat ion és az Amer i can 
Mil i tary Ins t i tu te közös ü lésszaká
val kapcso la tban . ] 

Lauro, F e r d i n a n d o d l : Benede t to Croce e 
noi mil i tar i . — RM, 1966. 10. sz. 
1151—1161. p . 
[Benedetto Croce és m i ka tonák . 
Historiográfia .] 

Par et, P e t e r : Hans De lb rück on mi l i ta ry 
cri t ics a n d mi l i t a ry h i s to r i ans . — 
MA, 1966. 30. köt . 3. sz. 148—152. p . 
[Hans De lb rück a ka tona i k r i t iku 
sokról és a had tö r ténészekrő l , 1878.] 

Kemp, P . K. : W a r s tudies in the Royal 
Navy . — RUSIJ, 1966. 111. köt. 642. 
sz. 151—155. p . 
[A h á b o r ú s t apasz ta l a tok t a n u l m á 
nyozása az angol had i tengerésze t 
nél.] 

Rendulic, L o t h a r : U b e r das Gewinnen von 
Kr i egse r f ah rungen . — ÖMZ, 1966. 
3. sz. 209—213. p . 
[Háborús t apasz ta l a tok szerzése és 
gyakor la t i haszna.] 

Egorov, P . : Za da l 'ne j see povüsen ie m e -
todiki p repodavan i j a i sz torü 
voennogo iszkuszsztva . — VIZs, 
1966. 7. sz. 3—14. p . 
[A hadművésze t tö r t éne t t an í t á s 
m ó d s z e r t a n á n a k további fejleszté
séért . ] 

RUSIJ , 1966. 111 köt . 642. sz. 163— 
168. p . 
[Népfelkelő h á b o r ú . A j a k o b i n u s o k 
tól Mao Ce-*ung-ig.] 

Gersdorff, Ursu la v. : De r u n b e k a n n t e Clau-
sewitz . — WR, 1966. 12. sz. 709— 
712. p . 
[Az i smere t len Clausewitz.] 

Schneider, Fe rnand-Th[ iébau t ] : En re l isant 
Clausewi tz : La „ G r a m m a i r e de la 
G u e r r e " . — 'RMS, 1966. 12. sz. 562— 
570. p . 
[Clausewitz „Vom K r i e g e " c. m ű 
ve mai szemmel.] 

Lozek, Gerhard: Genesis , Wand lung und 
Wi rksamke i t d e r imper ia l i s t i schen 
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Totalitarismus — Doktrin. — ZG, 
1966. 4. sz. 525—541. p. 
[Az imperialista totalitarizmus-el
mélet eredete, változása és haté
konysága.] 

Liddell Bart, Basil Henry: Die Idee der 
mechanisierten Kriegführung. — 
ASM, 1966. 5. sz. 251—256. p. 
[A gépesített hadvezetés eszméié.] 

Bowers, Ray L. Jr. : The beginnings of ar
mored warfare. — MR, 1966. 12. sz. 
18—28. p. 
[A páncélos hadviselés kezdetei.] 

Tomlinson, William H.: The father 
airpower doctrine. — MR, 1966. 9. sz. 
27—31. p. 
[A légiuralom doktrínájának atyja: 
Giulio Douhet.] 

Kozlov, Sz. : Formirovanie i razvitie szo-
vetszkoj voennoj doktrínu. — VM, 
1966. 7. sz. 38—51. p. 

Schön f elder, Hermann: Das Recht der 
Kriegswaffen Kontrole. — DWJ, 
1936. 1. sz. 17—20. p. 
[A fegyverek ellenőrzésének joga.] 

Truger, W. : Der Weg zur Neutralität. — 
Weg und Ziel, 1965. 4. sz. 243— 
256. p. 
[A semlegesség utja.] 

Mulinen, Frédéric de: Le champ d'applica
tion des Convention de La Haye et 
de Genève. — RMS, 1966. 11 sz. 
533—539. p. 
[A hágai és genfi egyezmények al
kalmazási területe.] 

Mulinen, Frédéric de: Le probléme des 
réserves aux Conventions de La 
Haye et de Genève. — RMS, 1966. 
12. sz. 571—576. p. 

Von der k. u. k. Traintruppe zur Versor
gungstruppe von heute. — S, 1966. 
5. sz. 11. p. 
[A os. es kir. tréncsapatoktól a mai 
ellátócsapatokig.] 

Müller, Hans Ernst: Der Train. — ZfH, 1966. 
204. sz. 46—48. p. 
[A vonatcsiapat.] 

Panzerabwehr. — ASM, 1966. 12. sz. 753— 
755. p. 
[A német páncélelhárítás rövid tör-
történeti áttekintése, fegyverei és 
jelenlegi helyzete. A Soldat und 
Technik 1966/6, 7. sz.-ban megjelent 
cikkek alapján.] 

Kerutt, Hellmut: Luftlandetruppen gestern 

[A szovjet katonai doktrína létre
jötte és fejlődése.] 

O'Ballance, Edgar: Evolution of Soviet ar
moured doctrine. — AQ, 1966. 92. 
köt. 2. sz. 153—161. p. 
[A szovjet páncélos doktrína fejlő
dése.] 

Pavlenko, N.: Nekotarüe voproszü razvitija 
teórii sztrategíi v 20-h godah. — 
VIZs, 1966. 5. SZ. 10—26. p. 
[A stratégiai elmélet fejlődésének 
néhány kérdése az I920^as évek
ben.] 

Galickij, I.: íz opüta operatdnovnoj maszki-
rovki pri podgotovke nasztuplenija 
fronta. — ViZs, 1966. 5. sz. 40—48. p. 
[A hadműveleti álcázás tapasztala
taiból arcvonal támadás előkészíté
sénél.] 

[A hágai és genfi egyezmények ki> 
kötéseinek problémái.] 

Fair, Stanley D.: Gas and a just war. — O, 
1966. 51. köt. 279. sz. 272—276. p. 
[A gáz felhasználása egy igazságos 
háborúban és a genfi jegyző
könyv.] 

MacArtur, D. M. : Treaties and the use of 
of military chemicals. — O, 1966. 
50. köt. 275. sz. 464., 466. p. 
[Nemzetközi szerződések és a vegyi 
hadviselés.] 

Sprengstoffgesetz von 1884. Gründe für die 
beabsichtigte Neuregelung. — DWJ, 
1966. 7. sz. 23—24. p. 
[Az 1884. évi robbanóanyag-törvény. 
Okok a tervezett új szabályozás
hoz.] 

und heute. — W, 1966. 6. sz. 312— 
316. p. 

[A légideszant csapatok tegnap és 
ma.] 

Müller, Hans Ernst: Garde. — ZfH, 1965. 
189. sz. 72—76. p. 
[A „gárda". Nyelvi és kultúrtörté
neti adatok a testőrség eredetéről 
és múltjáról.] 

Graewe, Richard: Regimentstöchter im 
Scheinwerferlicht der Opern- und 
Schauspielbühne — und wie sie in 
Wirklichkeit aussahen. — ZfH, 1965. 
198. sz. 40—48. p. 
[Az „ezred lányai" — markotányos-
nők — a színpadon és a valóság
ban.] 
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HADKIEGÉSZÍTÉS, KATONAI SZOLGALAT 

Délier s, Emil: Militärstrafen früherer Jahr
hunderte. — SS, 1966. 42. évf. 2. sz. 
24—26. p. 
[Katonai büntetések a korábbi szá
zadokban.] 

Zimmermann, Jörg: Das Problem des Zivil
dienstes aus der Sicht des Militär 
historikeris. — ASM, 1966. 7. sz. 
382—383. p. 

Nohn, Ernst August: Zur Geschichte der 
Wehrtechnik im Rahmen der Tech
nikgeschichte. — WM, 1966. 3. sz. 
81—86. p. 
[A haditechnika története a tech
nikatörténet keretei között.] 

Seifert, Gerhard: Die Helmbarte. — DWJ, 
1966. 6. sz. 36—41. p. 
[A asatabárd.] 

Pugacsenkova, G. A.: O pancirnom vooru-
zsenii parfjanszkogo i baktrijszkogo 
voinsztva. — VDI, 1966. 2. sz. 27— 
43. p. 
[Parthus és baktriai harcosok pán
céljai egykorú emlékeken.] 

Todorovic, Jovan: Klasifikadja keltskih 
síi tova otkrívenih u donjoj Pano-
niji i balkánskom poluostrvu. — 
W M , 11—12. sz. 1966. 361—374. p. 
[Alsó-Pannoniában és a Balkán-fél
szigeten talált kelta pajzsok osztá
lyozása.] 

Piletic, Dragoslav: Rimski legionárski slem 
iz Cüprije i pitanj,e determiniranja 
okvirne hronoloske skale rimskih 
slemova. — VVM, 11—12. sz. 1966. 
9—22. p. 
[A Cuprijaban talált légionárius-
sisak és időrendi táblázat felállítása 
a római légionárius-sisakokról.] 

Pribakovic, Dusán: Prilog hronologiji naoru-
zanja slovena u VI i VII veku. — 
W M , 11—12. SZ. 1966. 24—57. p. 
[Adalék a 6—7. századi szláv fegy
verzet kronológiájához.] 

Schenk, Christian: Afrikanische Waffen. — 
DWJ, 1966. 2. sz. 70—76. p. 
[Afrikai fegyverek.] 

Gras, Georges: Un survol de l'armement 
français: des frères Bureau a Gri-
beauval et Treuille de Beaulieu. — 
RHA, 1966. 4. sz. 17—44. p. 
IA francia fegyvergyártás történe
te a Bureau testvérektől Gribeau-
vaHg es Treuille de Beaulieu-ig. 
14—18. század.] 

Wenzel, Marion: Stitovi i grbovi na stecci-
ma. — W M , 11—12. sz. 1966. 89— 
109. p. 
[Pajzsok és címerek a 14—15. szá
zadi hercegovinai „Stecci" sírköve
ken.] 

Skrivanic, Gavro: Samostrel i njegova p.ri-
mema u XV veku. — VVM, 11—12. 
sz. 1966. 381—386. p. 
[A számszeríj és alkalmazása a 15. 
században.] 

[A polgári szolgálat problémája a 
hadtörténész szemszögéből.] 

Gayler, Erich: Nochmals zum Problem des 
Zivildienstes. — ASM, 1966. 10. sz. 
621—623. p. 
[Még egyszer a polgári szolgálati 
kötelezettség problémájához. Hoz
zászólás Zimmermann cikkéhez.] 

Seifert, Gerhard: Ein Schwert aus der Zeit 
des 30 jährigen Krieges. — DWJ, 
1966. 3. sz. 36—37. p. 
[Egy kard a harmincéves háború 
időszakából.] 

Korotkov, I.: Ob osznovnüh etapah razvitija 
ognesztrel'nogo oruzsija. — VTZs, 
1966. 7. sz. 97—102. p. 
[A lőfegyverek fejlődésének alap
vető fokozatai.] 

Von den Anfängen des Munitionsdienstes in 
der Schweiz. — SS, 1966. 41. évf. 
15. sz. 377—378. p. 
[A svájci lőszerszolgálat kezdetei.] 

Petrovic, Durdica: Neki podaci o izradi to-
povskih kugli u Srbiji i Bosní. — 
VVM, 11—12. sz. 1966. 162—183. p. 
[Adatok az ágyúgolyók gyártására 
Szerbiában és Boszniában a 15. és 
16. század folyamán.] 

Nowak. Tadeusz: Problem stosowania broni 
palnej przy obronie i zdooywamu 
umocnien przez Wojska Polskié w 
XVI—XVII W. — SMHW, 1966. Tom 
XH. Cz. 1. 50—69. p. 
[A tűzfegyverek alkalmazásának 
problémái a 16—17. századi lengyel
országi várharookban.] 

Wendel, H.: Uber die Entstehung des 
Bayerischen Schützenwesens. — 
DWJ, 1966. 7. sz. 68—73. p. 
[A bajor lövészegyletek keletkezé
séről.] 

Múdra, Miroslav: Pokusy o zavedení hro
madné výroby pusek v Čechách. — 
HV, 1966. 2. SZ. 192—219. p. 
[Kísérletek a lőfegyverek sorozat
gyártására Csehországban 1705-ben.] 

Lisková, Marie: Puskarská manufaktúra ve 
Vernérove (1709—1772.) — HV, 1966. 
5. sz. 817—845. p. 
[Puskaüzem Vernerovban, 1709— 
1772.] 

Denig, Heinz: Die Anfertigung von Hand
feuerwaffen vor hundert und mehr 
Jahren. — DWJ, 1966. 4. sz. 42—50. p. 
[Tűzfegyverek készítése az elmúlt 
századokban.] 

Grossman, Jim: Guns for war and peace. 
— O, 1966. 51. köt. 278. sz. 176— 
179. p. 
[A Remington Arms Company fenn
állásának 150. és a Winchester cég 
fennállásának 100. évfordulójára.] 

Schenk, Christian: 100 Jahre Winchester. — 
DWJ, 1966. 9. sz. 12—23-, 10. sz. 68— 
75. p. 
[A Winchester 100 éve.] 
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Hoenecke, H.—O.: P reuss i sche und ös
te r re ich ische Waffentechnik im 
J a h r e 1866. — ZfH, 1966. 206. sz. 96— 
110. p . 
[Porosz és osz t rák fegyver technika 
1866-ban.] 

Pearse, R ichard . : The use of t h e match lock 
w h e n moun ted . — JSAHR, 1966. 44. 
köt . 180. sz. 201—204. p . 
[Mikor kezd ték haszná ln i a kanócos 
puská t? ] 

Das H u n t - G e w e h r von 1849. — DWJ, 1966. 
7. sz. 42—43. p . 
[Az 1849-es Hun t -puska . ] 

Heinrich, F r i tz : Bayer i sches Infanter ie -
Gewehr Modell 1869 Sys tem Werder . 
— DWJ, 1966. 10. sz. 42—48. p . 
[Az 1869 M. Werde r r endsze rű ba 
j o r gyalogsági puska . ] 

Das In fan te r i egewehr M 1871. — DWJ, 1966. 
7. sz. 40—41. p . 
[Az 1871 M. gyalogsági puska.] 

Pirkl, J ü r g e n : Der Mannl icher -Se lbs t lade-
k a r a b i n e r M/1901 u n d die Mann-
l i cher -Karab inerp i s to le M/1901. — 
DWJ, 1966. 9. sz. 54—58. p. 
[Az 1901 M. Mannl i che r ismétlő ka
rabé ly és pisztoly.] 

Morawietz, Ot to : Pa rabe l lum-Pis to len . — 
DWJ, 1966. 1. sz. 70—77. p. 
[A Parabe l lum-p i sz to lyok története.] 

Brunnthaler, E. : Der russ i sche Kipplauf 
Revolver Modell 1870 Sys tem Smith 
et Wesson. — DWJ. 1966. 1. sz. 42— 
45. p. 
[Az orosz 1870 M. Smith/Wesson 
r endsze rű bil lenő pisztoly.] 

Brunnthaler. E. : Der gasdichte Revolver Na -
gan t 7,62 m m Modell 1895. — DWJ, 
1966. 3. sz. 42—44. p . 
[1895 M. 7,62 m m - e s Nagan t gázpisz
toly.] 

Morawietz, Ot to: Der A u t o m a t Kalaschni 
kow. — DWJ, 1966. 12. sz. 52—58. p . 
[A szovjet Ka lasn ikov géppisztoly.] 

Das Schweizer S t u r m g e w e h r Modell 57. — 
DWJ, 1966. 6. sz. 58—69. p . 
[57 M. svájci rohamfegyver . ] 

Siebmann, P e t e r : Das t schechos lowakische 
G e w e h r M 58. — DWJ, 1966. 3. sz. 
60—61. p . 
[58. M. csehszlovák géppisztoly.] 

Morawietz, ÖFto: Die f ranzösische Mitrai l
leuse 1870/1871 und die deutschen 
Masch inengewehre bis zum MG-
Modell 1908. — SuT, 1966. 12. SZ. 
662 667. p . 
[Az 1870/71. f rancia golyószóró és a 
n é m e t g é p p u s k á k az 1908-as gép
p u s k a modellig.] 

Morawietz, Ot to: Das „Nordenfeld-Maschi
n e n g e w e h r " be im Le ib-Garde-Husa
ren -Reg imen t i m J a h r e 1887. — ZfH, 
1965. 199i. sz. 58—61. p . 
[A „Norden fe ld -géppuska" a porosz 
t e s tő r -huszá r ezrednél 1887-bcn.] 

Weller, J a c : T h e r ise and decl ine of the 
M. M. G. — AQ, 1966. 92. köt. 1. SZ. 
78—86 p . 
[A közepes ű r m é r e t ű géppuska j e 
len tőségének emelkedése és hanya t 
lása 1904-től napja inkig . ] 

Böhm: Die Mörser im Wande l der J a h r 
h u n d e r t e . — Ktr , 1966. 1. sz. 23— 
25. p . 

[A mozsá rágyú az évszázadok fo
l y a m á n és je lentősége ma.] 

Bleckwenn, H. : Z u r H a n d h a b u n g der 
Geschütze bei der fr iederizianischen 
Feldar t i l ler ie . — ZfH, 1965. 200 sz. 
96—105. p . 
[Az ágyú kezelése Nagy Fr igyes 
tábor i tüzérségénél . ] 

Spielberger, Wal te r J . : Rad—Selbstfahrlafet
ten des deu t schen Heeres 1908—1935. 
— Fg, 1966. 1. sz. 7—20. p . 
[Kerékreszerel t önjáró lövegtalp a 
német hadse regben 1908-1935.] 

Penther, H. W.: Das Zei ta l ter der Eisen
bahngeschü tze . — ASM, 1966. 11. sz. 
679—683. p . 
[A s ínenfutó lövegek korszaka . 
Technika i visszapil lantás.] 

Baldini, Arturo—Tore, Car lo : Evoluzione del 
cal ibró de l ľ — art igl ier ia da cam-
pagna dalla seconda guer ra m o n 
diale ad oggi ed esigenze pe r il 
fu turo. — RM, 1966. 12. sz. 1550— 
1561. p . 
[A tábor i tüzérség ű r m é r e t é n e k fe j 
lődése a másod ik v i lágháborútó l 
nap ja ink ig és a jövő követe lmé
nyei.] 

Weiher, W.: Deutsche Hohl ladungen u n d 
Hohl ladungsgeschosse des 2. Welt
kr ieges . — DWJ, 1966. 5. sz. 63— 
66. p . 
[Német üreges tö l tés és az ü reges 
töl te tű lövedékek a másod ik világ
háborúban . ] 

Storm, Pe t e r -Chr i s toph : Geschichte der 
Rake tenar t i l l e r ie des 19. J a h r h u n 
der t s . — Sonderhef te der Art i l ler ie 
Rundschau , 1966. 3. sz. 21. p . 
[A r aké t a tüzé r ség tö r téne te a 19. 
században.] 

Bazurin, R.: M. N. Tuhacsevszki j i razvi t ie 
reakt ivnoj t echnik i . — AK, 1966. 12. 
sz. 17—20. p . 
[Tuhacsevszki j és a r eak t ív t ech
n ika fejlődése.] 

Sche ins igna l rake ten in der Luf tver te idigung. 
— Fg, 1966. 1. sz. 1—6., 2. sz. 41—50., 
3. sz. 74—80. p . 
[Megtévesztő j e l ző raké ták a légvéde
l emben a másod ik v i l ágháború ide 
jén.] 

Vor 53 J a h r e n : , .Kraf t fahrgeschütz" . Un
beach te t e r Panzeren twurf . — SuT, 
1966. 2. sz. 69—71. p . 
[53 évvel ezelőt t : „ j á rműlöveg" . 
F igye lmen kívül hagyot t harckocs i 
terv.] 

J o h n Walter Chris t ie . Der ums t r i t t ene P a n 
ze rkons t ruk t eu r . — SuT, 1966. 11. sz. 
576—580. p . 
[John Wal ter Christ ie, a vi ta tot t 
harckocs i kons t ruk tő r . ] 

Carver, R. M. P . : F r o m Carden-Lloyd to 
Chieftain. The development of 
Br i t i sh t a n k s . — A, 1966. 1. sz. 21 
—27. p . 
[A Carden-Lloyd-tól a Chieftain-ig. 
Az angol ha rckocs ik fejlődése.] 

Clemens, Alfred J . : Devidson ' s a rmored 
cavalcade. — A, 1966. 6. sz. 38— 
42. p . 
[Davidson ezredes páncélos t á m a 
dása az első v i lágháborúban . ] 
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Boylan, B e r n a r d L. : T h e search for a long 
r ange escort p l ane 1919—1945. — 
MA, 1966. 30. köt . 2. sz. 57—67. p . 
[Kuta tás n a g y ha tó távo lságú k í sé rő 
repü lőgép u tán , 1919—1945.] 

Sommermeyer: Z u r Geschichte des Fa l l 
sch i rms . — Ktr , 1966. 2. sz. 51—53. p . 
[Az e j tőernyő tör ténetéből . ] 

Breyer, Siegfried: Vor 20 J a h r e n : E ine 
Flot te im Z e n t r u m a t o m a r e r 
Explos ionen . A u s g a n g s p u n k t n e u e r 
E r f ah rungen im Schiffbau. — SuT, 
1966. 8. sz. 421—423. p . 
[Húsz évvel ezelőt t : egy flotta az 
a tomrobban tá sok cen t rumában . 
Ujabb tapasz ta la tok k i indulás i pon t 
j a a hajóépí tésben.] 

Hartleif, F r i ed r i ch : Das F remdpe i l ver fah
ren „ F l a m m e " . — Trp , 1966. 2. sz. 
132—133. p . -
[1943-ban folyta tot t néme t rád ióbe
mérő k ísér le tek légvédelmi célok
ra.] 

Une invent ion f rançaise dans la batai l le de 
l 'At lant ique . — RDN, 1966. 8—9. sz. 
1466—1475. p . 
[Francia t a l á l m á n y az At lant i -csa
t ában , A u t o m a t i k u s rádió szögmérő 
készülék.] 

Bouley: La fort if ication. — RHA, 1966. 1. sz.. 
55—82. p . 
[Az erődépí tésről . ] 

Kirlc, Mi lan: P r o u c a v a n j e nas ih s redn jo-
vekovnih u tv rden ja . — VVM, 11— 
12. sz. 1966. 110—126. p . 
[Középkori e rődí tése ink ku ta tása . ] 

Romának, A.—Picková, V. : Z dejin novodo
bého pevnos tného stavi tels tva. — 
HV, 1966. 6. SZ. 1061—1090. p . 
[Az ú jkor i e rődépí tés tör ténetéből . ] 

Lobocki, J a n M. : P r o b l é m y fortyfikacji n o -
wozytne j w p rak t i ce u rban is tyczne j 
na z iemaich Polski his torycznej od 
XVI do prze lomu XVIII /XIX w. -
SMHW, 1966. Tom XII . Cz. 1. 38— 
49. p . 
[Az ú jkor i erődí tés p rob lémái a 
város tervezés i gyako r l a tban a tö r 
ténelmi Lengyelország földjén a 16. 
századtól a 18/19. század forduló
jáig.] 

Herbst, S t an i s l aw: S tan b a d a n n a d fortyfl-
kacja nowozy tna w Polsce. — 
SMHW, 1966. T o m XII . Cz. 1. 7— 
16. p . 
[Az ú jkor i e rődí tések k u t a t á s á n a k 
helyzete Lengyelországban. ] 

Zachwatowitz, J a n : Kry t e r i a konse rwa-
torskie ochrony fortyfikacj i nowo-
zytnych . — SMHW, 1966. Tom XII . 
Cz. 1. 17—18. p . 
[Az ú jkor i erődí tések megóvásának 
szempontjai . ] 

Ptasnik, Mieczyslaw: P o t r z e b y i mozliwosci 
w dziedzinie och rony nowozy tnych 
fortyfikacji w Polsce . — SMHW, 
1966. Tom XII. Cz. 1. 19—21. p . 
[Az ú jkor i e rődí tések véde lmének 
szükségessége és lehetőségei Len
gyelországban.] 

Stankiewicz, J e r z y : Twlerdza Kos t rzyn — 
zarys dziejów. — SMHW, 1966. Tom 
XII . Cz. l . 163—184. p . 

[Kostrzyn (Küstrin) v á r a tö r t éne 
tének vázlata.] 

Bogdanowski, J a n u s z : Twierdza Kozle. P r o b 
lem p ianu w swietle sys t ému klesz-
czowego szkoly s t a roprusk ie j i 
szkoly Arad . — SMHW, 1966. T o m 
XII . Cz. 1. 153—162. p . 
[Kozle (Cosel) vá r a . Tervezésének 
p rob lémája a régi porosz és az 
a rad i i skola várépí tés i r endsze re 
szempont jából . ] 

Tomczak, E d w a r d : Twie rdza T o r u n . — 
SMHW, 1966. Tom XII . Cz. 1. 185— 
197. p . 
[Torun vára . l 

Gruszecki, A n d r z e j : Metoda i w in ik i b a d a n 
fortyf ikacj i bas t ionowej z á m k u w 
Tykoc in ie . — SMHW, 1966. T o m 
XII . Cz. 1. 22—37. p . 
[A tykoc ina i vá r e rőd í tésének k u 
ta tás i e r edménye i és módszere.1 

Gruszecki, A n d r z e j : Twie rdze rosy jsk ie n a 
z iemiach Polskich . — SMHW, 1966. 
T o m XII . Cz. 1. 198—230. p . 
[Orosz v á r a k lengyel földön.] 

Bogdanowski, J a n u s z : For tyf ikac ja aus t -
r iacka na z iemiach Polsk ich w 
latac'h 1850—1914. — SMHW, 1966. 
Tom XII. Cz. 1. 70—105. p . 
[Osztrák erődí tés Lengye lország te 
rü le tén 1850—1914 között .] 

Stankiewicz, J e r z y : Ze s tud iów n a d for ty-
f ikacjami p rusk imi na z iemiach 
polskich. — SMHW, 1966. Tom XH. 
Cz. 1. 106—152. p . 
[A lengyelországi porosz e rődí tések 
tanulmányozásából .^ 

Cialowicz, J a n : For ty f ikac je n a z iemiach 
Polskich w czasie p ierwszej wojny 
swia towej . — SMHW, 1966. T o m XII . 
Cz. 1. 236—280. p . 
[Erősí tések lengyel t e rü le ten az el
ső v i l ágháború alatt .] 

Rawski, Tfadeusz] : Niemieckie umocn ien i a 
na z iemiach polskich w X X wieku . 
— MW, 1965. 10. sz. 83—97. p . 
[Német erődí tések lengyel földön a 
20. század fo lyamán. ] 

Rawski, Tadeusz : Niemieckie umocn ien i a na 
ziemiach polskich w l a t ách 1919— 
1945. — SMHW, 1966. T o m XII . Cz. 1. 
281—301. p . 
[Német erődí tések lengyel t e rü le ten 
1919—1945 között .] 

Tuszynski, W a l d e m a r : Niemieckie u m o c n i e 
nia p rzec iwpar tyzanck ie n a 
z iemiach polskich w la tách 1939-
1945. — SMHW, 1966. T o m XII . Cz. 
1. 302—305. p. 
[Német par t izáne l lenes erődí tések 
lengyel t e rü le ten 1939—1945 között .] 

Szczepanski, S tan i s l aw: Wal P o m o r s k i . — 
SMHW, 1966. Tom XII . Cz. 1. 323— 
333. p . 
[A Tengermel l ék erődí tés i r endsze 
re.] 

Sobczak, Kaz imie rz : „Fes tung W a r s c h a u " 
wedlug koncepcj i dowództwa n ie-
mieckiego jes ienia 1944 r. — SMHW, 
1966. T o m XII . Cz. 1. 306—322. p . 
[A „Varsó -e rőd" a néme t hadveze
tés felfogása szer int . 1944 őszén.] 
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HADTÖRTÉNELEM AZ OKORTÖL NAPJAINKIG 

ÓKORI HADTÖRTÉNELEM 
Litvinszkij, B . A.—P'jankov, I. V.: Voennoe 

delo u ná rodov sarednej Ázii v 
VI—IV w . do n . e. — VDI, 1966. 
3. sz. 36—52. p . 
[Hadjára tok Közép-Ázsiában az i. 
e. 6—4. században. ] 

Blsson, T h o m a s N . : T h e mi l i ta ry or igins 
of medieva l r ep resen ta t ion . — 
AHR, 1966. 71. köt . 4. sz. 1199—1218. 
P-
[A középkor i képvise le t i r endszer 
ka tona i eredete.] 

Boxhall, P . G.: Khal id ibn Walid a n d the 
g rea t A r a b empi re . — AQ, 1966. 91. 
köt . 2. sz. 237—240. p . 
[Khalid ibn Valid és a n a g y a r a b 
b i roda lom eszméje.] 

Ley ser, K a r l : T h e Bat t le at the Lech, 955. 
A s tudy in t e n t h c e n t u r y war f e r e . — 
His tory , 1965. i ebr . 168. 1—25. p . 
[A Lech-mezei csata , 955. Hadvise 
lés a 10. században.] 

Dziewulski, W[ ladys law] . : W s p r a w i e p o 
by tu Beli I wegierskogo w Polsce. 
— PH, 1966. 2. sz. 270—276. p . 
[I. Béla m a g y a r k i r á ly lengyelor 
szági t a r tózkodásáró l . Vita Len
gyelország XI. századi tö r téne téve l 
kapcso la tban a P iasz t -ház válsá
gáról.] 

Dowiat, J . : W sp rawie u w a g k ry tycznyeh 
Wladys lawa Dziewulskiego. — PH, 
1966. 3. sz. 447—452. p . 
[Dziewulski k r i t ika i észrevételeivel 
kapcsolatiban, a m a g y a r I. Béla k i 
rá ly lengyelországi t a r tózkodásá -
róil.] 

Golubcov, I. A. : O meszte Ledovogo po-
boiscsa 1242 g. — ISzSzSzR, 1966. 8. 
sz. 231—232. p . 
[Az 1242. évi j égcsa ta helyéről . ] 

Zajaczkowski, S tan is law Mar i an : w spra 
wie ná jazdu Li tewskiego na Le-
czyce w 1294 r. — SMHW, 1966. 
T o m XII . Cz. 2. 321—331. p . 
[Ag 1294. évi l i tván t á m a d á s s a l 

kapcso la tos vi tához.] 
Meyer, B r u n o : Die Schlacht a m Morgar -

ten. — SZG, 1966. 2. sz. 129—179. p . 
[A m o r g a r t e n i csata , 1315.] 

Widmer, B e r t h e : Die Schlacht bei Sempach 
in der Ki rchengeschich te . — SZG, 
1966. 2. sz. 180—205. p . 
[A s e m p a c h i csata az egyház tör 
téne tben , 1386.] 

Green, H o w a r d : A./Q. at Agincour t . — AQ, 
1966. 91. kö t . 2. SZ. 230—236. p . 
[Hadsereg közigazgatás és h a d t á p 
szolgálat V. Henr ik 1415. évi f ran
ciaországi had já ra tában . ] 

Lombarés, Michel de : P a t a y 18 ju in 1429. — 
RHA, 1966. 4. sz. 5—16. p . 
[A pa t ay - i csata , 1429. j ú n i u s 18-
án.] 

Rickli, D . : P o r t r a i t d 'un généra l du p re 
mie r siècle. — RMS, 1966. 11. sz. 
539—546. p . 
[A hadvezé r e s z m é n y i tu la jdonsá
gai Onaszander görög szerző i. sz. 
1. századi l e í rása a lapján. ] 

Kissling, H. J. : Mil i tärpol i t ische P rob lema
t iken zur Tü rken f r age im 15. Jh . 
— Bohemia , 1965. 108—136. p . 
[A tö rök ké rdés 15. századi ka to 
napol i t ika i p roblemat iká jához . ] 

Pali, F r . : A H u n y a d i J á n o s által a tö rök 
ellen vezete t t 1442—1443-as hábo rú 
feltételei és nemze tköz i v isszhang
ja. — RÉSE, 1965. 3—4. sz. 433—464. 
P-

Génov, C: 520 ans depu is la batail le p rès 
de Varna . — Études Balkaniques , 
1965. 2—3. sz. 349—354. p . 
[A v á r n a i csata 520. évfordulója.] 

Kiszling, Rudolf: Pol i t i sche Ziele und St ra
tegie de r T ü r k e n in Südos teuropa 
bis 1664. — ÖMZ, 1964. 4. sz. 255— 
256. p . 
[A tö rökök pol i t ikai céljai és s t ra 
tégiája Délke le t -Európában 1664-ig.] 

Bonkov, Krösz to : Szövmesznata vöoruzse-
na borba n a ungarc i , szörbi, ru -
mönc i i bölgar i sz res tu turszki te 
zavoevani ja p rez XVI. vek. — 
VISz, 1966. 1. sz. 48—54. p . 
[Magyarok, szerbek, r o m á n o k és 
bo lgá rok közös fegyveres h a r c a a 
t ö rök ellen a 16. században.] 

Franzosi, P ie r Giorg io : At tual i ta del pen-
siero pol i t ico-mil i tare de Niccoló 
Machiavell i? — RM, 1966. 11. sz. 
1419—1425. p . 
[Machiavelli ka tonapol i t ika i gon

dola ta inak időszerűsége.] 
Mariotte, J ean -Yves : F ranco i s 1er et la 

Ligue de Smalka lde . De la t rêve 
cle Nice a la p a i x de Crespy, 1538— 
1544. — SZG, 1966. 2. sz. 206—242. p . 
[I. F e r e n c és a Schmalka lden i Szö
vetség. A nizzai fegyverszünet től a 
crespy-i békéig.] 

Smith, N. F . : T h e s iege of St. Elmo. — 
AQ, 1966. 91. köt . 2. sz. 226—229. p . 
[St. Elmo o s t r o m a 1565-ben.] 

Charles, J ean -Léon : Le s a c des villes dans 
les Pays -Bas au XVIe siècle. — 
RIHM, 1965. 24. sz. 288—301. p . 
[Németalföldi v á r o s o k kifosztása a 
16. századi h á b o r ú k idején.] 

Adolph—Auffenberg—Komarom, H. : Die 
Seeschlacht von Lepan to . — S, 
1966. 19. sz . 11. p . 
[A lepantó i t enge r i csata, 1571.] 

Hogg, O. F . G.: Eng land ' s w a r effort against 
t h e Span i sh A r m a d a . — JSAHR, 
1966. 44. köt . 177. sz. 25—43. p . 
[Anglia h á b o r ú j a a spanyol a r m a 
da ellen, 1588.] 
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Rothrock, George A. : Pos i t ional w a r f a r e : 
A reappra i sa l . — MR, 1966. 4. sz. 
77—88. p . 
[A 17. századi álló hadvise lés ú j ra 
értékelése.] 

Graewe, R i c h a r d : Die Fe ldpred iger de r Ar 
meen im 17., 18. u n d 19. J a h r h u n 
dert . — ZfH, 1966. 202. sz. 159—164., 
203. sz. 8—10., 204. sz. 39—43. p . 
[A t ábor i le lkészek a 17—19. szá
zadban.] 

Stromer, W. : Die Be l age rung von Ofen 
und die E i n n a h m e von Pes t du rch 
Erzherzog Mat th ias u n d Fe ldmar 
schall R u s s w u r m im Herbs t 1602. 
— Südos t forsohungen , 1964. XXIII . 
116—131. p . 
[Buda os t roma és Pes t bevétele 
Má tyás főherceg és R u s s w u r m tá
b o r n a g y részéről 1602 őszén.] 

Teodorczyk, J e r z y : Bi twa pod Gn iewem 
(22. IX. — 29. IX. — 1. X. 1626.) — 
SMHW, 1966. T a m XII. Cz. 2. 70— 
172. p . 
[A svéd—lengyel hábo rú . Az 1626. 
évi Gniew a la t t i csata.] 

Franzosi, Giorg io : Un model lo di g u e r r a in 
m o n t a g n a ne l 1635 in Valtel l ina. — 
RM, 1966. 7—8. sz. 919—926. p . 

Lossowski, P i o t r : In te rnac iona l i s tyczne t r a -
dycje polskich wa lk wyzwolen-
czych. — WL, 1966. 7. sz. 72—77. p . 
[Lengyel in t e rnac iona l i s t ák E u r ó p a 
szabadságiharcaiban a 18—19. szá
zadban.] 

Grouvel: L e Royal—Suédois. — RHA, 1966. 
4. sz. 45—64. p . 
[Svéd csapa t tes tek francia emigrá
cióban a 18. században.] 

Bleckween, H. : E u r o p a kämpf t in F lan
de rn . . . — ZfH, 1966. 202. sz. 150— 
153., 1966. 203. s z . 4—8., 207. s z . 122— 
125., 208. SZ. 166—168. p . 
[Európai csapa tok F l and r i ában a 

18. században.] 
Ortenburg, G e o r g : Das Exerz i t ium de r Z im-

m e r l e u t e in bi ldl icher Dars te l lung. 
— ZfH, 1965. 201. sz. 125--127. p . 
[Az ácsok (műszakiak) gyakor l a t a 
képekben , 18. századi ez redgyakor 
la tokon. ] 

Gay, Alfred: D a s Exerz i t ium d e r Offiziere 
mi t dem Sponton . — ZfH, 1966. 203. 
sz. 12—20. p . 
[Tisztek gyako r l a t a spontonnal . ] 

Kospach, Hors t : Engl ische S t i m m e n ü b e r 
Öster re ich u n d P r inz Eugen w ä h 
r e n d des span i schen Erbfolgekr ie-
ges . — MÖG, 1965. 73. iköt. 1—2. 
füzet, 39—62. p . 
[Angol v é l e m é n y e k Ausz t r iá ró l és 
Savoyai Jenőrő l a spanyol ö rökö
södés i h á b o r ú alatt .] 

Hummelberger, Wa l t e r : Die Schlacht be i 
Höchs täd t a m 13. Augus t 1704. — 
ÖMZ, 1964. 6. sz. 374—379. p . 3 t. 
[A höchs täd t i csata, 1704. aug . 13.] 

Kaminski, A n d r z e j : Przec iwko Szwedom i 
Leszczynskiemu. — SMHW, 1966. 
T o m XII . Cz. 2. 230—259. p . 
TA svédek és Leszczynaki ellen. 
Az orosz se regek ha rc t evékenysége 

[A hegyv idék i háboirú példája 
1635-ben Valtel l inaban.] 

Godello, A l e k s a n d e r : Wydarzen ia wo j enne 
n a Zmudz i i w Kur land i i 1656— 
1660. — P H , 1966. 1. sz. 49—69. p . 
[A k a t o n a i e semények 1656—1660 
közöt t K u r l a n d b a n és Nyugat -Li t 
ván iában . ] 

Peball, K u r t : Die Schlachten bei Léva — 
St. Bened ik t u n d St. Go t tha rd — 
Mogersdorf 1664. — ÖMZ, 1964. 4. 
sz. 257—262. p . 
[A Léva—Garamiszentbenedek és 
Szentgot thárd—Mogersdorf mel le t t i 
c s a t á k 1664-ben.] 

Wolinski, J a n u s z : Mater iá ly do dziejów 
w o j n y polsko- tureckie j 1672—1676. — 
SMHW, 1966. T o m XH. Cz. 2. 274̂ — 
320. p . 
[Okmányok és ada l ékok az 1672— 
1676. évi lengyel—török h á b o r ú 
tör ténetéhez . ] 

Torntoft, P r e b e n : Will iam H I a n d D e n 
mark—Norway , 1697—1702. — EHR, 
1966. 81. kö t . 318. sz. 1—25. p . 
[III. (Orániai) Vilmos és Dánia— 
Norvégia , 1697—1702.] 

Lengyelország t e rü l e t én 1705—1706-
ban. ] 

Kiss G á b o r : F r a n z Rákóczi IL, P e t e r de r 
Grosse u n d der poln ische T h r o n 
(um Í707). — J a h r b ü c h e r für Ge
schichte Osteuropas , 1965. 3. sz. 
344—360. p . 
[IL Rákóczi Ferenc , Nagy P é t e r és 
a lengyel t rón 1707 körül . ] 

Breuer, J . : Ma té r i aux p o u r l 'h is toi re du 
Corps du Génie dans les Pays -Bas 
au t r i ch iens de 1717 a 1756. — RIHM, 
1965. 24. sz. 337—354. p . -
[Adalékok az osz t rák Németalföld 
m ű s z a k i c sapa ta inak tör téne téhez , 
1717—1756.] 

Groehler, Olaf: P r o b l e m e de r p reuss i schen 
Kr i egskuns t im Zei ta l ter der Schle-
s ischen Kr iege (1740—1763). — ZM, 
1966. 3. sz. 286—301. p . 
[A porosz hadművésze t p rob lémái a 
sziléziai h á b o r ú időszakában . ] 

Záhorskí, A n d r z e j : „Mon i t eu r " lat 1789—1795 
o s p r a w a c h polskich. — PH, 1966. l . 
sz. 70—96. p . 
[A „Mon i t eu r " 1789—1795. évfo lyamai 
a lengyel kérdésről . ] 

Spurrier, M. C : Esp ionage expedi t ion . — 
AQ, 1966. 93. köt . 1. sz. 69—71 p . 
[Angol kém-expedíc ió a spanyolok 
ellen 1790-ben.] 

Dellers, E . : Schweizer T r u p p e n in englischen 
Diens ten . — SS, 1966. 41. évf. 9. sz. 
205—206., 15. sz. 408—409. p . 
[Svájci c sapa tok angol szolgálat
ban.] 

Sherower, Abbot t Wil l iam: Napoleon ' s mili
t a r y s t ra tegy. — MR, 1966. 8. sz. 87— 
91. p . 
[Napoleon s tratégiája . ] 

Halicz, E m a n u e l : Epoka napo leonská na zie-
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miach polskich. — WL, 1966. 6. sz. 
60—68. p. 
[A napóleoni korszak lengyel terü
leten.] 

Bur, Marta: Die österreische Militärgrenze 
im XIX. Jahrhundert. (Neue Anga
ben zur Geschichte der Wojwodina.) 
— Études Balkaniques, 1965. 2—3. 
sz. 213—232. p. 
[Az osztrák katonai határvidék a 
19. században. Űj adatok a Vajdaság 
történetéhez.] 

Valentic, M.: O nekim problemina vojne 
Krajine u XIX. stoljecu. — Histo-
rijski Zbornik, 1964. XVII. 359— 
383. p. 
[A határőrvidék néhány problémája 
a 19. században. (Történeti kritikai 
visszapillantás.] 

Ruszszkie diplomatü o vojne za nezaviszd-
moszť v Latinszkom Amerike. — 
NNI, 1966. 1. SZ. 112—121., 5. sz. 109— 
119. p. 
[Orosz diplomaták a latin-amerikai 
függetlenségi háborúról] 

Niemann. Gerhard: . . . so bricht der Späh
trupp durch. — SS, 1966. 41. évf. 13. 
sz. 326—327. p. 
[1807 februárjában így tört keresztül 
egy porosz felderítőcsapat Königs
berg mellett.] 

Haggard D. J.: With the Tenth Hussars in 
Spain: letters of Edward Fox Fitz-
Gerald. — JSAHR, 1966. 44. köt. 178. 
sz. 88—113. p. 
[A 10. huszárokkal Spanyolország

ban, Edward Fox FitzGerald levelei 
a napóleoni háborúk idejéből.] 

Szymanskl. Staniszlaw: Niezrealizowany ro-
syjski projekt ufonyfikowania 
Grodna przed wyprawa Napoleona na 
Moskwe. — SMHW, 1966. Tom XII. 
Cz. 1. 231—235. p. 
[Meg nem valósított orosz terv 
Grodno erődítésére Napóleon Moszk
va elleni hadjárata előtt.] 

Pavlov, N. : Ob artillerij szkom rezerve M. I. 
Kutuzova v borodinszkom szrazse-
nii. — VIZs, 1966. 3. sz. 111—114. p. 
[Kutuzov tüzérségi tartalékáról a 
borodinói csatában.] 

Holodkovszkij, V. M. : Napoleon li podzseg 
Moszkvu? — VI, 1966. 4. sz. 31—43. p. 
[Napóleon gyújtatta-e fel Moszk
vát?] 

Chronik und Zeittafel. — ÖMZ, 1966. Son
derheft, 69. p. 

[1866. Krónika és időrendi tábla.] 
1866. Wendepunkt in der Geschichte Europas. 

— ÖMZ, 1966. Sonderheft, 1—68. p. 
[1866. Fordulópont Európa történeté
ben.] 

Hantsch, Hugo: 1866 — ein Schicksalsjahr 
Europas. — ÖGL, 1966. 8. sz. 414— 
422. p. 
[1866. Európa sorsdöntő éve.] 

Dirrheimer, G.: Schicksals jähr 1866. — S, 
1966. 12. sz. 11., 13. sz. 11. p. 
[A sorsdöntő 1866. év.] 

Schwarz, Richard: Die sächsische Landwehr 
im Befreiungskrieg. — ZM, 1966. 3. 
sz. 351—353. p. 
[A szász népfelkelés a felszabadító 
háborúban, 1813—1814.] 

Ringoir, H.—Hermann, F.: Niederländische 
Freiwilligen- und Eliteformatio
nen 1813—1815. — ZfH, 1966. 207. SZ. 
134—137. p. 
[Németalföldi önkéntes- és elit
alakulatok, 1813—1815.] 

Herrmann, Friedrich: Das preussische Heer 
im Feldzug von 1815. — ZfH, 1965. 
201. sz. 114—119. p. 
[Á porosz hadsereg az 1815. évi 
Napóleon elleni hadjáratban.] 

Bikár, André: Les Belges a Waterloo. — 
RíHM, 1965. 24. sz. 365—392. p. 
[Belgák a waterloo-i csatában.] 

Rowbotham, W. B.: The bombardement of 
Algiers, 27th August, 1816. — 
RUSIJ, 1966. 111. köt. 643. sz. 248— 
252. p. 
[Algír bombázása 1816. augusztus 
27-én.] 

Manko, V. A.: Vtoroto maszovo preszelvane 
na bölgarite v Ruszija v perióda 
na Ruszko-turszkata vojna 1828— 
1829. — VISz, 1966. 2. sz. 53—60. p. 
[Bolgárok második tömeges áttele-
pülése Oroszországba az orosz-
török háború idején, 1828—1829.] 

Sweetman, John: „Grim var does summon 
me hence". — AQ, 1966. 93. köt. 
1. sz. 99—110. p. 
[A Krím angol elözönlése 1854 

szeptemberében.] 
Selby, J. M. : Accounts of the war in the 

Crimea, written on the battlefield. 
— JSAHR, 1966. 44. köt. 177. sz. 44— 
49. p. 
[Anthony Morgan hadnagy harc
téri beszámolója a krími háború
ból.] 

Riva: Ein Schweizer Offizier berichtet über 
den Sezessionskrieg. — ASM, I960. 
2. sz. 86—87. p. 
[Egy svájci tiszt beszámolója az 
amerikai polgárháborúról. Levelek 
1863-ból.] 

Wacker, Peter: Das Herzoglich Nassauische 
Jäger-Bataillon 1855—1866. — ZfH, 
1966. 208. Sz. 146—157. p. 
[A nassaui vadászzászlóalj, 1855— 
1866.] 

Peball, Kurt: Sendung und Erbe. Die ös
terreichische Armee und das 
Schicksalsjahr der Donaumonarchie 
1866. — ÖMZ, 1966. Sonderheft, 55 
—65. p. 
[Küldetés és örökség. Az osztrák 
hadsereg és a dunai monarchia 
sorsdöntő éve 1866.] 

Neck, Rudolf: 1866 in der österreichischen 
Geschichte. — ÖGL, 1966. 6. sz. 
287—294. p. 
[1866 az osztrák történelemben.] 

Schwab, Herbert: Von Düppel bis König-
grätz. Die politische Haltung der 
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deu t schen Bourgeois ie zur na t iona
len F r a g e 1864—1866. — ZG, 1966. 4 
sz. 588—610. p . 
[Düppeltől Königgrätz ig . A német 
burzsoáz ia poli t ikai m a g a t a r t á s a a 
nemze t i kérdésse l kapcso la tban . 
1864—1866 között .] 

Wandruszka, A d a m : Die Vorgeschichte des 
Krieges . — ÖMZ, 1966. Sonderhe i t . 
3—7. p . 
[Az 1866. évi h á b o r ú előzményei .] 

Kiliani, E m a n u e l v. : Pol i t ik u n d Kriegfüh
r u n g vor 100 J a h r e n . — W, 1966 
7. sz. 341—343. p . 
[Poli t ika és hadveze tés 100 évvel 
ezelőtt, 1866-ban.] 

Svaton, Sava : K s t ému vyroc i p rusko- ra -
kouské vá lky . — HV, 1966. 3. sz. 
337—355. p . 
[A porosz-osz t rák h á b o r ú 100. év
fordulója.] 

Rosztunov, I. : Avsztro-pruszszj ia ja vojna 
1866 goda. — VIZs, 1966. 6. sz. 125 
—128. p . 
[Az 1866. évi porosz-osz t rák hábon'r 
100. évfordulójára .] 

Kluke, P . : 1866 in der preuss i schen und 
deu t schen Geshichte . — ÖMZ, 1966. 
Sonderhef t , 47—54. p . 
[1866 a porosz és n é m e t tö r t éne 
lemben. ] 

Nehring, Wal the r K.: Fe ldmarscha l l Graf 
H e l m u t h v. Moltke u n d die Zeit 
u m 1866. — Ktr , 1966. 3. sz. 94— 
95. p . 
[Moltke t á b o r n a g y és az 1866 kö
rüli idők.] 

Nehring, Wal the r K.: Unglückse l iger deut
scher B r u d e r k r i e g ! — Ktr , 196'6. 5. 
sz. 163. p . 
[Hozzászólás a „Moltke t ábo rnagy 
és az 1866 körü l i i d ő k " c. c ikkel 
kapcso la tos vitához.] 

Voight, Hor s t : Unglücksel iger deu t scher 
B r u d e r k r i e g ! — Ktr , 1966. 4. sz. 
124—125. p. 
[Hozzászólás a „Moltke t ábo rnagy 
és az 1866 körü l i i d ő k " c. cikkhez.] 

Erfurth, Siegfried: 100 J a h r e Königgrä tz . — 
Ktr , 1966. 2. sz. 59—60 p . 
[A königgrä tz i csa ta 100. évfordu 
lója.] 

Plaschka, R icha rd Georg : Zwei Nieder la
gen u m Königgrätz . — MÖG, 1966. 
74. kö t . 3—4. sz. 393—420. p . 
[Az osz t rákok ke t tős veresége Kö-
niggrä tznél , 1866.] 

Wagner, A n t o n : ö s t e r r e i ch i sche Stoss takt ik 
gegen preuss i sche F e u e r t a k t i k im 
Kr ieg von 1866. — Tr , 1966. 3. sz. 
211—215. p . 
[Osztrák r o h a m t a k t i k a a porosz 
t űz t ak t ika ellen az 1866. évi hábo 
rúban . ] 

Marcus, G.: Ch i ru rg bei Königgrä tz . — S. 
1966. 13. sz. 12. p. 
[Egy sebész Königgra tzné l . D. J o 
h a n n e s v. Dumre icher . ] 

Doepner, F r i ed r i ch : Ein Rückbl ick auf Kö
niggrätz . 1866. 3. Ju l i . — T r p , 1966. 
7. sz. 481—491. p . 
[Visszapil lantás Königgrätzre . ] 

Mast, He in r ich : Die Ereignisse im R ü c k e n 
de r p reuss i schen A r m e e im Ju l i 
1866. — ÖMZ, 1966. Sonderhef t , 21— 
26. p . 
[A porosz hadse reg h á t á b a n folyó 
e semények 1866. jú l iusában . ] 

Schmidt, J u l i u s : K u r h e s s e n s Armee-Divis ion 
1866. — ZfH, 1966. 208. sz. 157—165 p . 
[A hesseni hadosz tá ly 1866-ban.] 

Wacker, P e t e r : Bayer i sche Offiziere 1866. — 
Fg, 1966. 5. sz. 107—110. p . 
[Bajor t isztek 1866-ban.] 

Kaulbach, E . : Z u m Feldzug in B ö h m e n . — 
ÖMZ, 1966. Sonderhef t , 7—21. p . 
[Az 1866. évi csehországi hadjá
rat . ] 

Kubsky, Gus t av : Po ln i tazeni v Čechách 
v r. 1866. — HV, 1966. 4. sz. 620— 
657. p . 
[A csehországi h a d j á r a t 1866-ban.] 

Blume, Wilhelm v. : Kr i egse r inne rungen 
1866. — WR, 1966. 6. sz. 324—334. p . 
[Háborús emlékek 1866-ból.] 

Barbetta, Gu ido : A lcune considerazioni 
sul la c a m p a g n a del 1866 in I tal ia . 
— RM, 1966. 12. sz. 1473—1488. p . 
[Gondolatok az 1866. évi olasz— 
oszt rák háborúró l . ] 

Wagner, A n t o n : Der Fe ldzug gegen I ta l ien. 
— ÖMZ, 1966. Sonderhef t , 27—36. p . 
[Az 1866. évi i tá l iai had já ra t . ] 

Santoro, P i e r o : Custoza 1866—1966. — RM, 
1966. 12. sz. 1489—15u2. p . 
[A custozai olasz—osztrák csa ta 100. 
évfordulója.] 

Radmanovic, Mi rko : Viska b i tka . (20. j ú l a 
1866. godine.) — VoG, 1966. 2. sz. 
81—97. p . 
[A lissai olasz—osztrák tenger i csa
ta , 1866.] 

Handel-Mazetti, P e t e r : Die Seeschlacht von 
Lissa. — S, 1966. 14. sz. 11. p . 
[A lissai t enger i csata, 1866.] 

Berger, Wal t e r : Lissa — Episode u n d 
W e n d e p u n k t in de r Geschichte de r 
Seekr iegs tak t ik . — ÖMZ, 1966. 4. 
sz. 303—305. p . 
[A lissai t enger i csa ta — forduló
pont a hadi tengerésze t i t ak t ikában . ] 

Lauro, Fe rd inando d i : II 1866 nel la s tor ia 
del nos t ro Risorg imento . — RM, 
1966. 2. SZ. 151—166. p . 
[1866 a Risorg imento tör téne tében . ] 

Jedlička, Ludwig : Die Folgen von 1866 für 
Öster re ichs Innenpol i t ik und Armee . 
— ÖMZ, 1966. Sonderhef t , 37—40. p . 
[1866 köve tkezménye i az osz t rák 
belpol i t ika és a hadjsereg s zem
pontjából .] 

Stöckelle, G u s t a v : Von Königgrä ta n a c h 
Po t sdam. — S, 1966. 16. sz. 11. p . 
[Európa ka tona i és pol i t ikai e rő 
v iszonyainak fejlődése 1866-tól az 
osz t rák—magyar m o n a r c h i a tö r t é 
ne lmének tükrében . ] 
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1867—1914 

Kiszling, Rudolf: Die militärischen Verein
barungen Österreich—Ungarns 1867 
—1914. ÖGL, 1966. 8. SZ. 427—435. p. 
[Ausztria—Magyarország katonai 
egyezményei 1867—1914 között.] 

Dellers, Emil: Reiterattacken im Deutsch— 
Französischen Krieg 1870. — SS, 
1966. 41. évf. 21. sz. 548—549. p. 
[Lovastámadásak az 1870-es német— 
francia háborúban.] 

Lacombe, Fernand: Les transmissions pen
dant le siège de Paris 1870—1871. — 
RHA, 1966. 4. SZ. 113—134. p. 
[Híradószolgálat Párizs ostroma 
alatt 1870—1871-ben.] 

Hackethal, Eberhard: Der Einfluss der Pa
riser Kommune auf die militär
politischen Auffassungen in der 
deutschen Sozialdemokratie (1871— 
1875). — ZM, 1966. 6. SZ. 645—662. p. 
[A Párizsi Kommün hatása a né
met szociáldemokrácia katonapoli
tikai felfogására 1871—1875. között.] 

Genov, Conko: 90 godini ot szözdavaneto i 
boj nite podvigi na ruszko—böl-
garaszkata brigáda v Szröbszko-
turszkata vojna 1876 g. — VISz 1966. 
2. sz. 16—26. p. 
[90. évforduló. Az orosz—bolgár 
brigád megalakulása és hőstettei a 
szerb—török háború idején, 1876-
ban.] 

Kalinkov: Aszen: Organizirane otbranata na 
vidinszkata kreposzt prez Szröbsz-
ko—bolgarszkata vojna 1885 g. — 
VISZ, 1966. 2. sz. 27—41. p. 
[A vidini erőd védelmének meg
szervezése a szerb—bolgár háború
ban, 1885.] 

Smythe, Donald: Pershing in the Spanish-
American war. — MA, 1966. 30. köt. 
1. sz. 25—33. p. 
[John J. Pershing a spanyol—ame
rikai háborúban, 1898.] 

Stone, Norman: Moltke — Conrad: relations 
between the Austro—Hungarian and 
German general staffs, 1909—14. — 
HJ, 1966. 2. sz. 201—228. p. 
[Ausztria—Magyarország és Német
ország vezérkarainak kapcsolata 
1909—1914 között.] 

Haas, Leonhard: Lenin an die Schweizer 
Arbeiter. Ein unbekannter Mai-
Aufruf aus dem Jahre 1914. — SZG, 
1966. 3. SZ. 404—414. p. 
[Lenin a svájci munkásokhoz. Egy 
ismeretlen május 1-i felhívás 1914-
ből.] 

Evzerov, R. Ja.: Róza Ljukszemburg — 
protiv germanszkogo militarizma 
nakanune pervoj mirovoj vojnü. 
— NNI, 1966. 2. sz. 95—105. p. 
[Rosa Luxemburg a .militarizmus 
elleni harcban az első világháború 
előestéjén.] 

Baum, Walter: Politik und Kriegsführung 
im ersten Weltkrieg. — WR, 1966. 
11. sz. 645—659. p. 
[A politika és a hadvezetés az első 
világháborúban. Beszámoló a leg
újabb kutatásokról.] 

Reynolds, Clark G.: Sea power in the 
twentieth century. — RUSIJ, 1966. 
111. köt. 642. sz. 132—139. p. 
[Tengeri hatalom a 20. században.] 

Franz-Willing, Georg: Das menschliche 
Elend im 20. Jahrhundert. — WR, 
1966. 7. sz. 412—416. p. 
[A huszadik század emberi nyomo
rúsága. Emberveszteségek háború
ban, hadifogságban, egészségügyi 
adatok stb.] 

Stone, N[orman] : Army and society in the 
Habsburg Monarchy 1900—1914. — 
Past and Present, 1966. 33. sz. 95— 
111. p. 
[Hadsereg és társadalom a Habs
burg-monarchiában, 1900—1914 kö
zött.] 

Jovanovic, Radoman: Uspostavljanje ruske 
vojne misije u Crnoj Gori. — VoG, 
1966. 1. sz. 81—87. p. 
[A cári Oroszország katonai misz-
szdója Montenegróban, 1903.] 

Hartmann, R.: Pozicija nemeckih szocial-
demokratov i japonszkih szocalisz-
tov v otnosenii ruszszko—japansz-
koj vojnü. — NAA, 1966. 5. sz. 63— 
70. p. 
[A német szociáldemokraták és a 
japán szocialisták magatartása az 

orosz—japán háborúval kapcsolat
ban.] 

Williams, Beryl J. : The strategic back
ground to the Anglo—Russian en
tente of august 1907. — HJ, 1966. 9. 
köt. 3. sz. 360—373. p. 
[Az 1907. augusztusi angol—orosz 
megegyezés stratégiai háttere.] 

Molinelli, Raffaele: II nazionalismo italiano 
e l'impresa di Libia. — RSR, 1966. 
2. sz. 285—318. p. 
[Az olasz nacionalizmus és Líbia 
meghódítása 1911—1912-ben.] 

Stone, N [onnan] : Magyarország és az 1914. 
évi júliusi válság. — JCH, 1966. 3. 
sz. 153—170. p. 

Váltani, Leo: Olasz—osztrák—magyar tár
gyalások 1914—1915-ben. — JCH, 
1966. 3. sz. 113—136. p. 

Schöndorf er, Ulrich: Der Seekrieg 1914— 
1916. — Tr, 1966. 3. sz. 238—240. p. 
[A tengeri háború 1914—I9l6-ban.] 

Green, Howard: Kitchener's army. — AQ, 
1966. 92. köt. 1. sz. 87—97. p. 
[Kitchener hadserege.] 

Kraft, Heinz: Brzeziny, die Zerstörung einer 
Legende. Das Problem des Feldzuges 
von Lodz. — WR, 1966. 11. sz. 635— 
644. p. 
[Brzeziny, egy legenda elpusztítása. 
A lodzi hadjárat problémája. 1914. 
nov. 23.] 

Touchon: Noel 1914 a la Tete-d es-Faux. — 
RHA. 1966. 2. sz. 57—62. p. 
[A Tete-des-Faux-i csata 1914 kará
csonyán.] 

Manhés: Juin 1915 a l'Hilsenfirst. — RHA, 
1966. 2. sz. 63—72. p. 
[A hilsenfirsti csata 1915-ben.] 

Az első világháború előzményei 
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Púst, I n g o m a r : Rätsel u m Cel lon-Eroberung. 
— ÖMZ, 1966. 2. SZ. 151—154. p . 
[A Cel lon-csúcs e l fogla lásának r e j 
té lye, 1915. j ún ius 25-én.] 

Chasteigner Ju i l le t 1915. Ces diables no i r s 
Linge. — RHA 1966. 2. sz. 73—86. p . 
[Francia gyalogos vadászok (fekete 
ördögök) ha r ca i a Vogézekben. 1915. 
júl ius.] 

Waaner, A n t o n : Die E r o b e r u n g Montenegros 
i m J ä n n e r 1916. — Tr , 1966. 1. sz. 
47—49. p . 
[Montenegro elfoglalása, 1916. j a 
nuár . ] 

Luce, Emi le : L a mar ine f rançaise en 1916. — 
RHA, 1966. 3. sz. 53—59. p . 
[A f rancia had i tengerésze t 1916-ban.] 

Die Schlacht a m Skage r r ak . — SuT. 1966'. 6. 
sz. 320—323. p . 1 t. 
[A s k a g e r r a k i csata 1916. m á j u s 
31-én.] 

Schulze-Hinrichs, Alfred: Vor 50 J a h r e n : Die 
Skage r raksch lach t . — Trp . 1966. 5. sz. 
371—374. p . 
[A s k a g e r r a k i t enger i csata 50. év
fordulója.] 

Kiszling, Rudolf: Trotz Kernwaf fen : Kr iegs 
e r f a h r u n g e n b le ibenden Wertes . Drei 
Führungsbe i sp i e l e aus dem J a h r e 
1916. (II.) Die Brussi low-Offen-
sive bei Luck-Olyka (4—9. J u n i 1916). 
— ÖMZ, 1966. 4. sz. 297—303. p . 
[Az a tomfegyverek e l lenére a had i 
t apasz ta l a tok m a r a d a n d ó é r t ékűek . 
H á r o m vezetési pé lda 1916-ból. A 
Brusz i lov- t ámadás Luck-Olykáná l , 
1916. jún iusában . ] 

Andolenko: D e u x de rn iè res victoires russes , 
E rze roum-Lou t sk 1916. — RHA, 1966. 
3. sz. 71—90. p . 
[A ké t utolsó orosz győzelem: Er
z e r u m és Luck, 1916.] 

Liahov, V.: Bruszi lovszki i p r o r ü v . — VIZs, 
1966. 6. sz. 121—125. p . 
[A Brusz i lov-á t törés 50. évforduló
ja.] 

Waaner, A n t o n : Die Brussilov-Offensive im 
S o m m e r 1916. — T r 1966'. 4. sz. 339— 
341. p . 
[A Bruiszilov offenzíva 1916 n y a 
rán . ] 

Vor 50 J a h r e n : Kampf u m den Lovcen. — S, 
1966. 1. sz. 11. p . 
[50 évvel ezelőt t : h a r c Lovcenért . ] 

Fedriaotti. An ton : Col di Lana — 17. Apri l 
1916. — S. 1966. 7. sz. 11., 8. sz. 10. p . 
[A Col di L a n a 1916. ápri l is 17-én.l 

Adnlvh-Auffenhern-Komaróio. H. : E r i n n e r u n 
gen an die Früh iahrsof fens ive 1916. 
~ S. 1P6P. 9. sz. 11. p . 
ľFrniéke7és az 1916. évi tavaszi of
fenzívára.] 

Stöckelle, G u s t a v : Trotz Kernwaf fen : Kri e s s -
erf a h ru n »en b le ibenden Wertes . 
Dre i F i ihrungsbeisn ie le aus d e m 
J n h r e 1916. m Die SfirtHroier Offen
siv^ ee<">n Italien nVï^/JuM 1916). — 
ilMZ. 19R6. 3. sz. 193—902. p . 
ľAz a+omfppvverek el lenére a hnrli-
tana<37talntOk maraH-irtdó ó-tóVi'íp]r, 
H á r o m vezetési péiHc, I916-hól. A 
rl<M+irnii t o m b a s I tá l ia ellen, 1916. 
mains—iiíliiis.l 

Stöckelle, Gus t av : Die Südt i ro ler Maioffen
sive 1916' gegen I ta l ien, — ASM, 1966. 
5. sz. 262—268. p . 

[Az 1916. má jus i délt irol i t á m a d á s az 
olaszok ellen.] 

Wagner, A n t o n : Die Offensive in Südt i ro l 
1916. — Tr, 1966. 2. sz. 133—138. p . 
[Támadás Dél -Ti ro lban , 1916-ban.] 

Lauro, Fe rd inando d i : L'offensiva aus t r i aca 
del Tren t ino . (, Straf exped i t i on" : 14 
maggio — 18 g iugno 1916.) — RM, 1966. 
5. sz. 577—588. p . 
[A t ren t inoi osz t rák offenzíva. „ B ü n 
te tőexped íc ió" 1916. má jus 14—július 
18.] 

Lauro, Fe rd inando d i : La bat ta igl ia di Go-
rizia. (Agosto 1916). Nella r i co r renza 
del c inquan tena r io . — RM, 1966. 7— 
8. sz. 809—832. p . 
[A görzi csa ta 50. évfordulója , 1916. 
augusztus . ] 

Adolph-Auffenberg-Komarów, H. : Vor 50 
J a h r e n : Die 12 In fan te r i -b r igade . — 
S, 1966. 13. sz. 12. p . 
[50 évvel ezelőtt a 12. osz t rák gyalog-
dandár . ] 

Ferro, M.: Verden . — VIZs, 1966. 5. sz. 124— 
128. p . 
[A v e r d u n i csa ta 50. évfordulója , 
1916—1966.] 

Vor 50 J a h r e n : Die Schlacht u m Verdun . — 
SS, 1966. 41. évf. 12. sz. 311—312. p . 
[50 évvel ezelőt t : a v e r d u n i csata.] 

Chasteigner: P o u r q u o i V e r d u n ? — RHA, 1966. 
3. sz. 5—20. p . 
[Visszaemlékezés a v e r d u n i csa tá ra , 
1916.] 

Brunon, J e a n : D o u a u m o n t . — RHA, 1966*. 3. 
21—36. p . 
[Harcok a D o u a u m o n t - m a g á s l a t é r t a 
ve rdun i c sa t ában 1916-ban.] 

Morizon, Ala in : L 'av ia t ion f rançaise en 1916. 
— RHA, 1966. 3. sz. 40—52. p . 
[A francia r epü lés a v e r d u n i h a r c o k 
évében. 1916-ban.1 

Kudrjavcev, Sz>. : V n e b e Verdena — KZ, 1966, 
148. sz. 3. p . 
[Verdun orosz hőse , V. Fedorov. ] 

Lyet, P . : Dr ian t et ses chas seu r s des 56e et 
59e B. Co. P . au bois des Caures . — 
RHA, 1966. 2. sz. 87—93. p . 
[Driant és v a d á s z a i n a k h a r c a i a 
caures- i e rdőben 1916-ban.] 

Wagner. An ton : Die K ä m p f e an de r West 
front im J a h r e 1916% — Tr, 1966. 5. sz. 
435—439. p . 
[Harcok a n y u g a t i a rcvonalon 1916-
ban . A v e r d u n i és a somme- i csa
ták.] 

Szuhacsev, Sz.: Szommü. — VIZs, 1966. 8. sz. 
120—124. p . 
[Megemlékezés a S o m m e - m e n t i csa
táról.] 

Williams, M. J. : T h e t r e a t m e n t of t h e Ger 
m a n losses on t h e S o m m e in the 
Bri t i sh Official His to ry : „Mil i ta ry 
opera t ions F r a n c e and Belg ium, 
1916" Volume II . — RUSIJ , 1966. 111. 
köt. 641. sz. 69—74. p . 
[A h iva ta los angol tö r t éne t í r á s a n é 
metek S o m m e mel le t t i veszteségei
ről 1916-ban.] 

Lorenz, K. H. : Vor 50 J a h r e n : Die ers ten 
Panze r greifen an ! — Ktr, 1966. 3. 
sz. 85. p . 
[Ötven évvel ezelőt t : az első p á n 
célosok t ámadása . ] 

Kiszling, Rudolf: Trotz Kernwaf fen : Kr ieg
se r fahrungen " b le ibenden Wer tes . 

— 187 — 



Drei Führungsbe i sp ie l e aus dem 
J a h r e 1916. (III.) Der Krieg gegen 
R u m ä n i e n 1916. — ÖZM, 1966. 6. sz. 
465—471. p . 
[Az a tomfegyverek el lenére a had i 
tapasz ta la tok m a r a d a n d ó é r t ékűek . 
H á r o m vezetési pé lda 1916-ból. Há
b o r ú Románia ellen 1916-ban.] 

Steuben, K u n o Sch . : 50. Jub i l eum de r 
Schlacht u m die Dardanel len . — 
SS, 1966. 41. évf. 13. sz. 324—326. p . 
[A Dardane l l áké r t folytatot t h a r c 
50. évfordulója.] 

Constantini: Août 1916', mo i s de crise p o u r 
l ' a rmée aus t rohongro ise . — R U A , 
1966. 3. sz. 91—100. p . 
[1916 augusz tusa : az osz t rák—ma
g y a r hadse reg válságos hónapja . ] 

Wagner, A n t o n : Der Fe ldzug gegen R u m ä 
nien im Herbs t u n d Winter 1916. — 
Tr, 1966. 6. sz. 525—528. p . 
[A Románia el leni had já ra t 1916 
őszén és telén.] 

Chabanier, J e a n : La victoire de Monast i r 
19 n o v e m b r e 1916. — RHA, 1966. 3. 
sz. 101—108. p . 
[Az a n t a n t - h a d e r ő k szerepe a m o -
nas t i r i győze lemben : 1916. novem
b e r 19.] 

Luce, Emi le : L'affaire d 'Athènes du 1er dé
cembre 1916. — RHA, 1966. 3. sz. 
60—70. p . 
[Franciaország és Anglia ka tona i 
beava tkozása A thénben a görög 
k o r m á n y an tan t -e l lenes maga ta r t á 
sa mia t t 1916-ban.] 

Rich, H, H. : The en igma of Townshend and 
K u l al A m a r a . — AQ. 1966. 93. köt . 
1. sz. 80—88. p . 1 t é r k . 
[Townshend t á b o r n o k és Kut al 
A m a r a rej télye.] 

Green, H o w a r d : J e r u s a l e m — 1917. — AQ, 
1966. 92. köt . 2. sz. 204—211. p . 
[ Jeruzsálem 1917-ben.] 

Niemann, G e r h a r d : Ein D u r c h b r u c h wird 
verzögert . — SS, 1966. 41. évf. 10. sz. 
236. p . 
[Egy át törési kísér le t fe l tar tóztatá
sa 1917 novemberében . ] 

Wiener, F r i t z : Panzere insa tz u n d P a n z e r a b 
w e h r 1918. — Fg, 1966. 1. sz. 21— 
29. p . 
[Páncélosok bevetése és e lhár í tása 
1918-ban.] 

Chabanier, J e a n : La par t ic ipa t ion he l lén ique 
a la victoire de Macedónie de 1918. 
RHA, 1966. 4. sz. 163—170. p . 
[Görögország részvétele a macedó
niai győzelem k iv ívásában 1913- -
ban. ] 

Krizman, Bogdan : P r í p r a v a ofenzívy na 
so lunské fronte (zári 1918.) — HV, 
1966. 5. sz. 896—931. r>. 
[Az offenzíva előkészí tése a szalo-
niki fronton 1918. szeptemberében. ] 

Krizman, Bogdan : Dobropol j ska b i tka . — 
VoG, 1967. 6. sz. 47—70. p . 
[A dobropoljei csata, 1918.] 

Bureau, S imone : Combats de cavaler ie du 
dé t achemen t f rançais de Palestine— 
Syr ie . — RHA, 1966. 4. sz. 135— 
140. p . 
[A palesztína—szíriai f rancia ka to 
nai kü lön í tmények lovassági ha rca i 
Nap louse k ö r n y é k é n 1918-ban.] 

Mariage, P i e r r e : L 'adieu a u x Ailes. — 
L'Escadri l le A. R. 272 a Verdun. — 

L 'a rmis t i ce en Lor ra ine . (Octobre, 
N o v e m b r e 1918.) — FAF, 1966. 221. 
sz. 7a—97. p . 
[Búcsú a szárnyaktó l . — Az A. R. 
272 repülőszázad Verdunnél és a 
fegyverszünet Lothar ing iában , 1918 
október—november . ] 

Bihl, W.: Ada lékok Ausztr ia—Magyarország 
Ukra jna pol i t ikájához 1918-ban. — 
JGO, 1966. 1. sz. 51—62. p . 

Nowarra, Heinz J. : Die Anfänge der 
deu t schen Jagdfl iegerei . — SuT, 
1966. 11. sz. 608—609. p . 
[A n é m e t vadászrepülés kezdete az 
első v i lágháborúban . ] 

Völker, Kar l -He inz : Die Lufts t rei tkräf te des 
deu t schen Fe ldheeres im Ers ten 
Wel tkr iege . — Trp , 1966. 10. sz. 
755—759. p . 
[A n é m e t hadsereg légierői az első 
v i lágháborúban . ] 

Stein, H a n s Rudolf v.: Die deutschen a t u r m -
Batai l lone im Weltkr ieg 1914/18. — 
ZfH, 1965. 201. sz. 119—122. p . 
[A néme t rohamzászlóal jak az első 
v i lágháborúban . ] 

Möller-Witten, H a n n s : Maximil ian Ri t ter v. 
Höhn. — ZfH, 1966. 205. sz. 68—71. p . 
[Maximil ian Höhn t ábornok a né 
met hadse reg egyik legjelentősebb 
p a r a n c s n o k a az első v i lágháború 
alatt.] 

Gersdorff, Ursula v. : „Das u n b e k a n n t e 
Heer" . In m e m o r i a m Marie Elisa
beth Lüde r s . — WR, 1966. sz. 319— 
323. p . 
[,,Az i smere t len hadse reg" . Marie 
Elisabeth L ü d e r s emlékezetére . Né
met nők ha rca az első v i lághábo
rúban . ] 

Fussek, A lexande r : Die Lebensmit te lsorgen 
der ös ter re ichischen Reichshälfte 
in den e rs ten Wel tkr iegs jahren . — 
ÖGL, 1965. 3. sz. 119—125. p. 
[Élelmezési gondok az osztrák ál
l amrészben az első v i lágháború 
éveiben.] 

Piszarev, Ju. A.: Ruszszkie voennoplennüe 
v Avsztro-Vengri i v 1917—1918 gg. 
— ISzSzSzR, 1966. 4. sz. 166—178. p . 
[Orosz hadifoglyok Ausztria—Ma
gyarországon 1917—1918-ban.] 

Marfurt, A.: Wie w a r es damals? — SS, 
1966. 42. évf. 6. sz. 96—99. p. 
[Milyen volt a svájci ha tá rvéde lmi 
szolgálat 50 évvel ezelőtt, az első 
v i l ágháborúban?] 

Pfiffner, F. A.: Im Grenzdiens t der ers ten 
schweizer ischen F l iegerabwehr an 
der Nordgrenze 1915. — FT, 1966. 6. 
sz. 149—150. p . 
[Az első svájci lég e lhár í tok h a t á r 
szolgálata 1915-ben az északi h a t á 
ron.] 

Suliivan, A. E. : T h e conflict of view about 
Haig. — AQ, 1966. 92. köt. 2. sz. 
2'2—218. v>. 
[Nézetel térések Douglas Haig első 
v i l ágháborús tevékenységével k a p 
csolatban.] 

Loewenstein, Bed r i ch : Nemecky válecny 
zázitek a i rac ionáln i kr i t ika civili-
zace. — CCH, 1966. 4. sz. 521—547. p . 
[Az első v i lágháború befolyása a 
német ideológiára és a civilizáció 
i r rac ionál is kr i t ikája . ] 
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LEGÜJABBKORI HADTÖRTÉNELEM 

Rochegonde, Guy de: La politique soviétique 
dans le Sud-Est Asiatique. — RDN, 
1966. 11. sz. 1811—1822. p. 

[A szovjet politika általános fejlő
dése Délkelet-Ázsiával kapcsolatban 
1917-től napjainkig.] 

A két világháború közötti korszak hadtörténelme 
Boros Ferenc: K otázce krize versailleského 

systému v roce 1920. — CCH, 2. sz. 
207—213. p. 
[A versailles-i békeszerződés 1920. 
évi válságának a kérdéséhez.] 

Kerekes Lajos: Die „Weisse Allianz". 
Bayrisch—österreichisch—unga
rische Projekte gegen die Regie
rung Renner im Jahre 1920. — ös
terreichische Osthefte, 1965. 5. sz. 
353—366. p. 
[A „Fehér Szövetség".] Bajor— 
oisztrák—magyar tervek a Renner-
kormány ellen 1920-ban.] 

Szinai Miklós—Szűcs László: Príspevok k 
dejinám nemeckých a madarskych 
agresivnych plánov proti Česko
slovensku v rokoch 1920—1939. — 
HC, 1966. 4. sz. 595—607. p. 
[Adalékok a Csehszlovákia ellen 
irányuló német és magyar agresz-
szív tervek történetéhez, 1920— 
1939.] 

Cutsem, W. E. van: Anatolia 1920. — AQ, 
1966. 92. köt. 2. sz. 175—185. p. 1 
térk. 
[Anatolia 1920-ban.] 

Cialowicz, Jan: Z genézy polsko-francuskie-
go sojuszu wojskowego w okresie 
miedzywojennym 1921—1939. — 
WPH,^1966. 4. sz. 160—197. p. 
[A lengyel—francia katonai egyez

mény története a két háború közti 
időszakban, 1921—1939-ben.] 

Moritz, Erhard: Zum Bild der Roten Armee 
in deutschen faschistischen Militär-
zieitschriften und Jahrbüchern 
(1933—1941.) — ZM, 1966. 3. sz. 307— 
318. p. 
[A Vörös Hadsereg képe a német 
fasiszta katonai folyóiratokban és 
évkönyvekben, 1933—1941.] 

Popisteanu, Cristian: Nicolae Titulescu és 
az európai biztonság. — Ko, 1966. 
3. sz. 446—449. p. 

Bloch, Charles: La Grande-Bretagne face 
au réarmement allemand et l'accord 
naval de 1935. — RHDGM, 1966. 63. 
sz. 41—68. p. 
[Nagybritánnia és a német újra-
fegyverkezés. Az 1935. évi tengeré
szeti egyezmény.] 

Rose, Elihu: Wingate in midcareer Palesti
ne, 1936—39. — MR, 1966. 6. sz. 55— 
62. p. 
[Orde C. Wingate Palesztinában 
1936—1939-ben.] 

Lavová, M. : Československá otázka v diplo
matických spisoch hortyovského 
Madarska (1936—1938 — do Mnicho-
va.) — HC, 1966. 4. sz. 608—637. p. 
[A csehszlovák kérdés a Horthy-
Magyarország diplomáciai irataiban 
1936—1938-tól — Münchenig.] 

A SPANYOL POLGÁRHÁBORÚ 
Copfért, Helmut—Josten, Berthold: Zur 

Kriegskunst der republikanischen 
Streitkräfte in national-revolutio
nären Krieg des spanischen Volkes. 
—ZM, 1966. 4. sz. 407—417. p. 
[A köztársasági haderők hadművé
szetéről a spanyol nép nemzeti-for
radalmi háborújában.] 

Kruzik, František: Solidarita s republi
kánskym Spanelskem a yznik mezi-
národnich brigád. — HV, 1966. 3. 
sz. 408—445. p. 
[Szolidaritás a köztársasági Spa
nyolországgal és a nemzetközi bri
gádok keletkezése.] 

Zielicz, Stefan: Por nuestra libertad . . . — 
WL, 1966. 7. sz. 59—64. p. 
[Lengyel internacionalisták a spa
nyol szabadságért.] 

Torunczky, Henryk: Polska brygada w bit-
wie nad Ebro. — WPH, 1966. 2. sz. 
278—291. p. 
[A lengyel dandár az Ebro melletti 
csatában, 1938.] 

Kruzik, František: Deutsche Freiwillige aus 
der Tschechoslowakei in Spanien 
(1936—1939). — ZM, 1966. 4. sz. 418— 
427. p. 
[Csehszlovákiai német önkéntesek 
Spanyolországban, 1936—1939.] 

Kühne, Horst: Zum Einsatz deutscher Anti
faschisten im nationalrevolutionä
ren Krieg des spanischen Volkes. 
— ZM, 1966. 4. sz. 389—406. p. 
[Német antifasiszták részvétele a 
spanyol nép nemzeti-forradalmi há
borújában.] 

Pritzke, G. : Spanien — Versuchsfeld dir 
faschistischen deutschen Luftwaffe. 
— Luftverteidigung, 1966. 4. sz. 
[Spanyolország a fasiszta német lé
gierő gyakorlótere.] 

Koppenhagen, W. : Vor 30 Jahren im Luft
raum über Spanien. — Luftvertei
digung, 1966. 3. sz. 
[30 évvel ezelőtt Spanyolország lég
terében.] 

Balázs Róza: A spanyol polgárháború ro
mániai sajtóvisszhangjából. — Ko, 
1966. 7. SZ. 1074—1078. p. 

Roman, Valter: Post tenebras, spero lucem. 
[Emlékezés a spanyol polgárhábo
rúra.] — Ko, 1966. 7. sz. 1069— 
1073. p. 

Tonkonogov, Ja.: V bojah za Terűéi'. — 
VTZs, 1966. 12. sz. 62—70 p. 
[Visszaemlékezés a Terűéiért folyó 
harcokra.] 

összeállították: Molnár Éva, Viniczai István, Windisch Aladárné 
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A ZRlNYI KATONAI KIADÓ 1968-AS KÖNYVEIRŐL 

Nagyon érdekes és változatos, az elő
ző éveknél is sokoldalúbb a Zrínyi Ka
tonai Kiadó 1968. évi kiadási program
ja. Megtalálható benne a katonai szak
irodalomtól az ismeretterjesztő és szép
irodalmi köteteken át a kalandos témá
jú regényekig minden műfaj. 

A hadtörténelmi kötetek közül nagy 
érdeklődés előzi meg a neves történé
szek és hadtörténészek általi írt művet, 
amelyben önálló tanulmányokon ke
resztül mutatják be a második világ
háború éveinek függetlenségi mozgal
mát. A kötet 

TANULMÁNYOK A MAGYAR AN
TIFASISZTA ÉS PARTIZÁNMOZGA-
LOM TÖRTÉNETÉBŐL címmel jelenik 
meg. 

A Kossuth és a Zrínyi Kiadó közös 
gondozásában hagyja el a sajtót az az 
életrajzi antológia, mely 20—25, a ha
ladásért és a szocializmusért hősi har
cot vivő magyar forradalmár katona 
életét mutatja be. A fényképekkel gaz
dagon illusztrált könyv 

FORRADALMÁR KATONÁK ARC
KÉPCSARNOKA címmel kerül az ol
vasókhoz. 

A spanyol szabadságharc magyar in
ternacionalistáinak történetét, a ma
gyar zászlóalj harcait eleveníti fel 
Györkéi Jenő 

A MAGYAR ZÁSZLÓALJ A SPA
NYOL SZABADSÁGHARCBAN című 
kötetében. 

A Horthy-korszak negyedszázados 
történetének legizgalmasabb, s talán 
legismeretlenebb eseményeit mutatja 
be Tóth Sándor—Morva Tamásné és 
Hetes Tibor dokumentumgyűjteménye, 
mely 

„CSAK SZOLGÁLATI HASZNÁ
LATRA" címmel fog megjelenni. 

Sok, eddig ismeretlen fénykép és rajz 
segítségével mutatja be Árokay Lajos 

JÖJJETEK EZRÉVEL... című képes 
albumban a Magyar Tanácsköztársaság 
védelmére fegyvert fogott munkásság, 
parasztság és értelmiség hősi küzdel
mét. 

A NEGYVENÖTÖS ESZTENDŐ cí
mű munkájában a második világháború 
utolsó esztendejének eseményekben 
gazdag időszakát örökíti meg Konyev 
marsall, aki ebben az időben az 1. Uk
rán Front parancsnoka volt. 

Változatlanul nagy az érdeklődés a 
katonapedagógiával foglalkozó kiadvá
nyok iránt. Ennek kielégítésére az év 
folyamán három pedagógiai munka je
lenik meg. 

T a n u l m á n y o k a k a t o n a i n e 
v e l é s k ö r é b ő l című nagy érdeklő
dést kiváltott sorozat második kötete a 
vezetés kérdéseivel, a beosztottak meg
ismerésével és a kiképzés korszerűsíté
sének néhány tapasztalatával foglalko
zik. 

ANGYALBŐRBEN a címe Újvári 
Imre László ez évben megjelenő új 
könyvének, amely regényes történet egy 
újonnan kinevezett parancsnok egy esz
tendei munkájáról. 

A katonai pszichológia legalapvetőbb 
és legidőszerűbb kérdéseit tárgyalja 
Oldrich Miksik 

KATONAI PSZICHOLÓGIA című 
munkájában. 

Az olvasóközönség nagy várakozással 
tekint három, régen hiányolt kézikönyv 
megjelenése elé: 

Szántó Imre és munkaközössége: 
NEMZETKÖZI KATONAI ALMA

NACH 
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Nagy István György és munkaközös
sége: 

HADITECHNIKAI ZSEBKÖNYV 
•Magyar szerzői munkaközössége: 
TISZTEK KÉZIKÖNYVE. 
A Zrínyi Katonai Kiadó technikai, 

haditechnikai kiadványai az általános 
érdeklődés középpontjában álló kérdé
seket dolgozzák fel. 

Nagy érdeklődés előzi meg dr. Hor
váth Árpád 

GÉPKOCSI REGÉNYE című kötetét, 
amely sok fényképpel illusztrálva a 
gépkocsi — ezen belül a katonai gépko
csi — színesen megírt históriáját tar
talmazza. 

Ez év folyamán megjelenik dr. Hor
váth Árpád következő munkája, mely
ben a hadirepülés sokakat érdeklő tör
ténetét írja meg. A mű címe 

A HADIREPÜLÉS ÉVSZÁZADA lesz. 
Marok Koroywó az űrrepülés eddig 

kevéssé ismert területeit mutatja be ol
vasóinak egy érdekes, kalandos utazás 
történetén keresztül. A kötet 

SZERENCSÉS ŰRUTAZÁST! címmel 
kerül az év elején az üzletekbe. 

A mikrohuEámú technika legfonto
sabb alapelveit s e technikának a sok
csatornás távközlő berendezéseknél 
való alkalmazását ismerteti Kőlonits 
László 

A MIKROHULLÁMOK KATONAI 
ALKALMAZÁSA című könyvében. 

Felei József és Steinmetz István 
RÁDIÓTECHNIKAI HÄBORÜ című 

munkájukban áttekintő képet nyújta
nak a rádiótechnika állandó fokozódó 
szerepéről a korszerű háború viszonyai 
között. 

A páncélosok, harcjárművek fejlődé
sét mutatja be Lőrincz István a 

PÁNCÉLOSOK RENESZÁNSZA cí
mű könyvében. 

A korszerű hadművészet fő problé
máit tárják fel V. G. Szokolovszkij és 
M. I. Cserednyicsenko 

A RAKÉTA-ATOMHÁBORÚ HAD
MŰVÉSZETE című kötetben. 

A Zrínyi Katonai Kiadó 1968-as ter
vében érdekes katonapolitikai művek 
is szerepelnek. 

Zágoni—Somogyi—Farkas pártunk 
katonapolitikájának elvi alapjait is

mertetik. A Magyar Néphadsereg fej
lődésének útját mutatják be hazánk 
felszabadulásától napjainkig a 

HADSEREG, HONVÉDELEM című 
munkájukban, 

Dr. Ács Tibor a gyarmati országok, il
letve Ázsia, Afrika és Dél-Amerika 
úgynevezett el nem kötelezett országai
nak hadügyi problémáit, önálló katonai 
potenciáljuk fejlesztésével kapcsolatos 
törekvéseiket ismerteti 

A HARMADIK VILÁG KATONAI 
ERŐI című könyvében. 

A korszerű háború állandóan napi
renden levő kérdéseivel foglalkoznak 
L. Sz. Szemeljenko: 

A PARANCSNOKI ELŐRELÁTÁS 
Günther Hartmann: 
HARC ÉS TEREP és 

a szovjet szerzői munkaközösség: 
HARCÁSZAT című kötetek. 
A Zrínyi Katonai Kiadó memoár és 

szépirodalmi regényének műfajában is 
több rendkívül érdekes és a széles ol
vasóközönség érdeklődésére számot tar
tó könyvet kíván az év folyamán meg
jelentetni. 

Jakovlev — a híres szovjet re
pülőgép-tervező és a szovjet légierő 
egyik megteremtője — írása 

AZ ÉLET CÉLJA címmel jelenik 
Érdekes, sokakat érdeklő kötetnek 

ígérkezik Görgényi Dániel visszaemlé
kezései, amely 

SIGNUM LAUDIS címmel hagyja el 
a sajtót. 

A Gábor Andor-díjas Győr e Imre a 
forradalmár Bemnek állít méltó emlé
ket 

BEM APÓ című könyvében. 
A Pákozd—Sukoró-i győzelmet, a Ma

gyar Néphadsereg megszületését örökí
ti meg kalandos, izgalmas történeten 
keresztül Földes Mihály 

HAJNAL PÁKOZDON című köteté
ben. 

Humoros, vidám hangvételű Solymár 
József írása, mely a fiatal újoncok éle
tét mutatja be 

EMELETES ÁGYAK című kisregé
nyében. 

Az elmúlt huszonkét év néhány legér
dekesebb bűnügyét írja le Fóti Andor 
rendőrezredes 
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KELEPCÉBEN AZ ALVILÁG című 
könyvében. 

Ivan Sevcov kötete két, szervesen 
összefüggő kisregényt tartalmaz, 
amelyben a határőrök izgalmas élete, 
illetve a partizánok kalandos, hősi tet
tei tárulnak az olvasók elé. A könyv cí
me: 

A FÄK NEM HAJTANAK FEJET. 
Kozsevnyikov a második világháború 

legizgalmasabb kémtöténetét írja meg 
BERLINBŐL JELENTKEZEM című 

regényében. 
Ruth Kraft német írónő rendkívül iz

galmas könyvének témája a náci német 
tudomány utolsó erőfeszítését jelképező 
V—2 rakéta körül bonyolódik. A kötet 

SZIGET, JELZŐTŰZ NÉLKÜL cím
mel jelenik meg. 

H. Wook amerikai író világsikert ara
tott 

LÁZADÁS A CAINE HAJÓN című 
regénye is hozzátartozik a kiadó 1968. 
évi gazdag tervéhez. Ezen kívül megje
lenik még: 

Alberto Lacco, a fiatal olasz kommu
nista nemzedék írói egyikének műve, 

A HÁBORÚ KÜSZÖBÉN című kötet. 
Nagy népszerűségnek örvend, külö

nösen a fiatalok körében a F á k l y a -
könyvek sorozata, mely 1968-ban még 
az előző évekéhez képest is színesebb, 
érdekesebb témájú kötetekkel fog olva
sóinak kedveskedni. 

Baráth Endre: SZIKRAESŐ című 
művében a magyar vasutasok 1944-beli 
ellenállását írja meg. 

Timár Máté: EGY MAGYAR FALU 
1944-BEN című munkájában egy falu
nak a fasiszta rend elleni lázadását mu
tatja be. 

André Devinyi a saját szökésének 
történetét írja le a lyoni fogházból 

A HALÁLRAÍTÉLT MEGSZÖKÖTT 
című könyvében. 

A R e f l e k t o r - s o r o z a t is sok ked
ves meglepetést tartogat olvasóinak. E 
sorozatban jelennek meg 

Szabó László—Sólyom József: AZ 
UTOLSÓ KÍSÉRLET, 

Pintér István: MAUS-AKCIÓ, 
Szabó Miklós: FÉNY A REDŐNY 

MÖGÖTT című kötetek. 
Futár Józsefné 
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4 HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 

1968, évi 2, számának tartalmából 

Jegyzőkönyv 
az Osztrák—Magyar Monarchia 

első véderőtörvény-tervezet vitájáról 

JÓZSA ANTAL: 

Internacionalisták harcai 1918 nyarán 
Szovjet-Oroszországban 

SZÁNTÓ IMRE: 

A törökök elvonulása Eger alól 1552-ben 



A TARTALOM 
Józsa A n t a l 
Magyar internacionalisták a Volga menti és 
a szibériai harcokban 1918 nyarán 

S z a b ó L á s z l ó 
Az első világháború erdős-hegyes terepen 
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T A N U L M Á N Y O K 

MAGYAR INTERNACIONALISTÁK SZEREPE A VOLGA MENTI 
ÉS A SZIBÉRIAI HARCOKBAN 1918 NYARÁN 

Józsa Antal 

Fél évszázada, hogy az orosz földön folyó harcokról érkező jelentésekben 
említés történt a magyarokról. E hírt az antant háborús sajtója fanyalogva 
vette át. Azt szándékozott ugyanis bizonyítani, hogy a Vörös Hadsereget 
német vezérkari tisztek irányítják, a harcokban pedig német hadifoglyok 
vesznek részt. Ez az állítás a japán és az angol—amerikai partraszállást volt 
hivatva a világ közvéleménye előtt igazolni. A helyszínről érkező tudósítások 
viszont arról szóltak, hogy Szibériában, a Bajkál környékén és más harc
tereken elesett vöröskatonák között az oroszok mellett többnyire magyarok 
„halálcéduláit" találják az előrenyomuló ellenforradalmi és intervenciós 
csapatok. 

Jelen tanulmányunkban az internacionalisták — főleg a magyarok — 
1918 nyarán betöltött katonai szerepéről kívánunk néhány jellegzetes epizó
dot bemutatni. A fő figyelmet a Szibériát átszelő vasútvonal mentén lefolyt 
harcokra fordítjuk. A belső forradalmi erők, elsősorban a munkásság mozgó
sítása, kiképzése és harcbavetése keleten, amely ekkor a szovjetköztársaság 
fő frontja volt, időt vett igénybe. A csehszlovák hadtest lázadása, melyet 
rövidesen követett a jaroszlavli, moszkvai, szimbirszki, livnii és asztrahányi 
ellenforradalmi felkelés, váratlanul érte a fiatal munkás-paraszt államot. 
Katonai erejének nagy részét a német csapatokkal szemben létrehozott biz
tosítási övben összpontosította, jelentős erőket használt fel Gyenyikin és 
Krasznov csapatai ellen Dél-Oroszországban. Azonnal harcbavethető kikép
zett tartalékokkal alig rendelkezett. 

Az élelmezési nehézségek a gabonafeleslegek rekvirálásának fokozását 
követelték, ami érezhetően növelte a középparasztság ingadozását. A had
sereg kiegészítésének fő forrása a munkásosztály volt. Addig, amíg a közép
parasztság soraiban határozott fordulat nem állt be, s még nem mutatott 
készséget a szovjethatalom fegyveres támogatására, amíg nem fejeződött be 
a mozgósított munkások katonai kiképzése, a hadifoglyok közül kikerült 
internacionalistáknak — köztük a magyaroknak — a Vörös Hadsereg har
coló állományában jelentős szerep jutott. 

Az ellenforradalmárok katonai helyzete sem volt ekkor valami rózsás. 
A parasztság mozgósítására tett kísérletek csődöt mondtak. Ebben az idő
ben a legszervezettebb és legharcképesebb erő — mely az antant rendel
kezésére állt — a csehszlovák hadtest volt. A szövetségesek elhatározták, 
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hogy a magasabbegységnek Vlagyivosztokon keresztül tervezett elszállítását 
a franciaországi arcvonalra nem szorgalmazzák, sőt ezt a Habsburg monarchia 
hadifoglyaiból szervezett önkéntes alakulatot használják fel váratlan táma
dásra a szovjethatalom megdöntése érdekében. Ehhez azonban a légió egy
szerű katonáinak — akik még május elsejét a szovjet dolgozókkal együtt 
ünnepelték — félrevezetésére volt szükség. Egy szűk ellenforradalmi tiszti 
csoport elterjesztette, hogy a szovjet kormány meg akarja akadályozni a 
Franciaországba tervezett utazást, s a fegyverek egy részének leadására vo
natkozó utasítás — amely máskülönben egy márciusi egyezményben rögzítve 
volt — azt célozza, hogy a szovjet hatóságok mint hadifoglyokat akarják 
őket az Osztrák—Magyar Monarchiának átadni, ahol a csehszlovák önkén
tesekre hadbíróság és halálos ítélet vár. 

Az ellenforradalmárok hírverése szerint a csehszlovák egységeket — a 
német vezérkar állítólagos utasítására — felfegyverzett német és magyar 
hadifoglyok szerelik le és kísérik haza. Ez az álhír helyt kapott az antant
hatalmak sajtójában s a csehszlovákoknak a német hadifoglyoktól való meg
mentése az amerikai, angol és japán távolkeleti intervenciójának egyik 
gyakran hangoztatott ürügye lett. 

E kritikus és robbanásig feszített légkörben az ellenforradalmároknak 
különösen kapóra jött a cseljabinszki incidens. 

A csehszlovák hadtest lázadása 

Május 14-én egy Omszkból hazatérő osztrák—magyar hadifoglyokat szál
lító szerelvény futott be a cseljabinszki vasútállomásra, ahol a csehszlovák 
hadtest 3. és 6. ezredének szerelvényei vesztegeltek. Ekkor már javában folyt 
a hadtest egységeinek vasúti szállítása Vlagyivosztok kikötője felé. A hadi
foglyok szerelvényéről valaki a csehszlovákok felé dobott egy öntöttvas kály
halábat, amely halálosan megsebesítette az egyik éppen szerelő munkát végző 
légionáriust. 

A csehszlovákok megállították a vonatot és három vagonból kiterelték a 
hadifoglyokat. Közöttük kilencet megsebesítettek, egyet pedig — név szerint 
Johann Malikot, akit egyesek magyarnak, mások pedig csehnek tartottak s 
előzőleg megtagadta a légióba való belépést, amikor őt fenyegetések kísé
retében erre felszólították — szuronnyal ledöfték. A cseljabinszki szov
jet azonnal megkezdte a légionáriusok és a hadifoglyok konfliktusának ki
vizsgálását. Az önbíráskodó önkénteseket őrizetbe vették. 

A felkorbácsolt nacionalista szenvedélyek hatására a légionáriusok kisza
badították társaikat. A kis erőkkel rendelkező cseljabinszki szovjet nem tu
dott ellenállni. A csehszlovákok birtokba vették az állomást és az ott találha
tó hadianyagot. Szétverték a város helyőrségében szolgálatot teljesítő inter
nacionalista osztagot is, amelynek Kiss Sándor hódmezővásárhelyi illetőségű 
őrmester volt a parancsnoka.1 

A csehszlovák hadtest alakulatainak küldöttei a május 20-án kezdődő kong
resszusukra Cseljabinszkban gyűltek össze. A hadtest vezetése az itt meg
alakított háromtagú katonatanács — tagjai Vojcehovský, Čeček és Gajda — 
kezébe került. Az említett tisztek szoros kapcsolatban álltak az orosz ellen
forradalmi pártokkal és a francia vezérkarral. Vezetésükkel előre kidolgo
zott terv szerint május 25-én a Penzától Irkutszkig húzódó vasútvonal men-

1 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL.). Szegedi hadbíróság, 1918. 6880. 
sz. ü. 595. cs. 

— 200 — 



tén a csehszlovák ezredek, a helybeli burzsoáziával és tisztekkel együttmű
ködve, birtokba vették a fontosabb közlekedési csomópontokat. A Ceček 
parancsnoksága alatt álló csoport a Tambov—Penza vonalszakaszt, Vojce-
chovsky ezredei Cseljabinszk körzetét, Gajda alakulatai pedig a Kurgántól 
Irkutszkig terjedő vonalszakaszt szállták meg. A csehszlovák csapatok keleti 
csoportja még a felkelés előtt elérte a Távol-Keletet és néhány hétig semleges 
magatartást tanúsított. 

A lázadás körzetében a Vörös Hadseregnek harcképes erői alig voltak, s 
hiányoztak a riadóztatható tartalékok is. A csehszlovák hadtest létszáma 
ekkor meghaladta a 45 000 főt. A hozzájuk csatlakozó fehérgárdistákkal 
együtt a lázadók száma 60 000 körül mozgott. 

Ügy tűnt, hogy a Moszkvába és Petrográdra vezető út nyitva áll az ellen
forradalmárok előtt. Ekkor sok múlott azon, hogy az egymástól nagy távol
ságra levő csehszlovák ezredeknek sikerül-e, s ha igen mikor egyesülniük 
egy ökölbe, amelynek csapását 1918 tavaszán és nyarán a forradalom fő 
bázisai aligha kerülhették volna el. 

Az első napokban és hetekben a lázadás minden terhét a helyi szovjetek 
rendelkezésére álló kis létszámú, könnyűfegyverzettel ellátott, gyakran ke
véssé kiképzett vörösgárdista alakulatokra hárult. Ezek között az interna
cionalisták, mint kiszolgált katonák kis létszámuk ellenére is jelentős szere
pet kaptak. A tanácsok és pártszervezetek sebtében mozgósították tagjaikat 
és a szovjethatalommal szimpatizálókat. Ekkor, az antant által támogatott 
csehszlovák légió veszélyes lázadása idején lendült fel az internacionalista 
csapatok szervezése, vált tömegméretűvé az internacionalisták katonai moz
galma. 

Az első és legfontosabb feladat a Volga mentén és az Uraiban támadó el
lenforradalmárok feltartóztatása volt. Ide érkeztek a Moszkvából, Pétervárról 
és más helységekből frontra küldött alakulatok is. Tovább nem is juthattak, 
hisz az Uraitól keletre a vasútvonalak teljesen, a vízi utak részben a fehérek 
ellenőrzése alá kerültek. Szibériában Omszktól keletre és nyugatra helyi 
arcvonalak alakultak ki, melyek Gajda és Vojcechovsky csoportjai közé 
ékelődtek. Keleten Mariinszkánál alakult ki egy arcvonal Gajda ezredei és 
a Központi Szibériai Szovjet (Centroszibir) csapatai között. Június 27-én a 
csehszlovák hadtest mintegy 15 000 főnyi csoportja Vlagyivosztokban átvette 
a hatalmat, s ezzel feladta addigi semlegességét. Ezt követően a partraszálló 
japán, angol, francia és amerikai csapatok, az ellenforradalmi és a szovjet 
erők között az Usszuri folyó mentén, Vlagyivosztoktól északra alakult ki egy 
újabb arcvonal. 

A szibériai szovjetek a helyi munkásságon kívül mozgósították a hazaszál
lításukat váró foglyok egy részét is — elsősorban azokat, akik már előzőleg 
késznek mutatkoztak harcolni a szovjethatalomért, viszont felfegyverzésükre 
eddig nem volt szükség. Ez a helyi ellenállás 1918 nyarán az ellenforradalmi 
csapatok jelentős részét kötötte le, és megakadályozta, hogy a fehérek min
den erejüket a Volga mentén és az Uraiban folyó döntő küzdelem meg
vívására összpontosítsák abban az időben, amikor megkezdődött, illetve 
javában folyt a Vörös Hadsereg sorainak feltöltése. A szovjet kormány a 
fenyegető veszélyre való tekintettel a hadseregnek önkéntes alapon való 
kiegészítéséről áttért a dolgozó osztályok általános hadkötelezettségének be
vezetésére. Az Oroszországi Szovjetek Központi Végrehajtó Bizottsága május 
29-én elrendelte a leginkább veszélyeztetett körzetekben, valamint a mun
kásmozgalom központjaiban a munkások és a szegényparasztok mozgósítását. 

1918 nyarán a mozgósítás gyakorlatilag az ipari munkásságot érintette, 
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a hadműveletek körzetében a parasztság harcba hívásának eredményei 
alatta maradtak a várakozásnak. 

Kezdetben az elleforradalmi csapatokkal szemben csak hevenyészett, 
támpontszerű védelmi vonal alakult ki. Több ellenállási központ keletkezett, 
amelyek közül elsőként Penzát kívánjuk megemlíteni. 

Penza 

A város a csehszlovák és a magyar hadifoglyok forradalmi, szocialista 
szervezkedésének egyik fontos bázisa volt. Itt jelent meg a Világszabadság, 
a magyar internacionalisták egyik irodalmilag is jelentős lapja. 

Penza helyőrségét körülbelül 2000 vöröskatona alkotta, akik közül 847 
volt internacionalista. Az 1. csehszlovák forradalmi ezred 578, a kuznyecki 
magyar internacionalista osztag 80, a szimbirszki osztag 86, és a cseh Jaroslav 
Častek alegysége 103 harcost számlált. 

Az orosz vörösgárdisták, a csehszlovák és magyar internacionalisták együtt 
vették fel május 28-án a harcot Čeček légionáriusaival. Az ellenforradalmárok 
több mint háromszoros túlereje 29-re körülvette a várost. A vörösgárdista 
osztagok minden utcáért súlyos harcot vívtak, s fokozatosan a városi szovjet 
épületéhez vonultak vissza. Az internacionalisták egyik osztaga Castek pa
rancsnoksága alatt a város fő utcáját védte, másik a Szadovaja utcánál 
harcolt, a harmadik, amelynek zömét a Kuznyeckből érkezett magyarok 
alkották, Gavrilovics vezetésével a tüzérségi kaszárnyákat védte azzal a re
ménnyel, hogy Kazányból erősítés érkezik — amely azonban elkésett.- Estére 
az ellenforradalmárok elfoglalták a két vasúti állomást, a tüzérségi lakta
nyákat, a városi szovjet épületét és a vöröskatonák fő ellenállási fészkét, a 
Popov-hegyet. 

A megmaradt szovjet erők, beleértve az internacionalistákat is, kivonultak 
Penzából, jó néhányan azonban a városban rekedtek és fogságba estek. 

Másnap a fehérek a Városi Dumában fényes bankettet rendeztek, ahol a 
helyi burzsoázia virágokkal és pezsgővel hódolt a győzőknek. Közben Penzá-
hoz és Szizrányhoz érkeztek a riadóztatott szovjet csapatok, Čeček ezredei 
harc nélkül feladták a várost és gyors iramban Szizrány és Szamara irá
nyába vonultak. 

Penzában kezdett visszatérni az élet, újjászerveződtek az internaciona
lista alakulatok. Častek osztagából egy ezred alakult, amely mint a 216. 
internacionalista ezred dicső harci utat tett meg a Volgától Közép-Ázsiáig, 
Szibériától Nyugat-Ukrajnáig. Az ezred helyettes parancsnoka, majd később 
parancsnoka Varga Gyula András lett. 

A penzai harcokban elesett orosz munkásokat, a csehszlovák és a magyar 
internacionalistákat a harc elültével ünnepélyesen temették el, amelyről 
megható beszámolót közölt a helyi magyar nyelvű lap június 6-i száma. 

„ . . . Délután két órakor az internacionális hadsereg egy része a téren kor
dont vont, mely mögött az ezrekre menő gyászoló közönség állott. 

Három órakor megindult a menet a gyászlobogók alatt. Minden koporsót 
hat férfi emelt csendes léptekkel, a zene búshangú akkordjai mellett. 

A felállított bajtársak itt is díszsortűzzel búcsúztatták az elhunytakat, s 
egy-egy bajtárs orosz, szláv és német nyelven mondott megható beszédet. 

2 Gavrilovics: Az internacionalisták harca Penzánál. Sarló és Kalapács, 1931. 12. sz. 
48—49. o. 
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A nagy számmal megjelent magyar cigányzenészek — miközben az egy
szerű koporsókat átadták az anyaföldnek — a forradalom szent dalát ját
szották, s a gyászoló nép csöndesen könnyezett. . . 

A sírokat felhantolták, elborította a zöld lomb, a virág. Az utókor majd 
emléket emel a porló hamvak fölé; addig is emlékük élni fog az ittmara-
dottak szívében, lelkében . . ."3 

Szamara 

Amikor Čeček hadosztálya a hozzácsatlakozott orosz ellenforradalmárok
kal Szamarához közeledett, az ottani hadifoglyok között lázas szervezkedés 
kezdődött. A csehszlovákokat Jaroslav Hasek szervezte, a magyarokat a 
helyi magyar kommunisták csoportja, amely az Ébredés c. lapban közölt 
drámai hangú felhívásával fegyverbe szólította a külföldi munkásokat és 
parasztokat.4 Szimbirszkből egy internacionalista osztag érkezett a várost 
védő szovjet csapatok segítségére. így a védők mintegy 4000 harcosából több 
mint 600 volt internacionalista, ezek között a szamarai magyar—német osz
tag létszáma meghaladta a 300 főt. A város ostroma június 5-én kezdődött, 
az ellenforradalmárok mintegy 10 000 jól felszerelt és kiképzett embert vet
tek harcba. 8-án sikerült betörniük a városba, ahol elkeseredett utcai har
cokra került sor. A szovjet erők kénytelenek voltak feladani a várost, az 
internacionalisták egy része fogságba esett. A bosszúálló fehérek sok magyar 
vörösgárdistát lemészároltak.5 

Röviddel a város elfoglalása után az eszerek vezetésével összeült az Alkot-
mányozó Gyűlés Tagjainak Bizottsága, mely az ellenkormány szerepére vál
lalkozott. Ez a demokratikus mezben fellépő kormány a parasztság támoga
tására számított. De az eszerek vérmes reményei hamarosan szertefoszlottak. 

A hazaszökő hadifoglyok beszámoltak arról, hogy az orosz parasztok és 
a baskírok nem támogatják a fehérek „szabadságát". A paraszt „az istennek 
sem akar fegyvert fogni".6 

Harcok az Uraiban 

Cseljabinszk elfoglalásával Vojceehovsky mintegy 9000 katonát számláló 
csoportja fontos vasúti csomópont birtokába jutott. Ezt a körülményt a cseh
szlovákok igyekeztek mindjárt kihasználni. Megkezdték az előrenyomulást 
Jekatyerinburg—Zlatouszt—Omszk irányába. 

Május végén az előrenyomuló csehek feltartóztatása céljából a jekatyerin-
burgi munkás és katona szovjet frontra küldte a még szervezés alatt álló 
2. uráli ezredet. Az egység 300 magyar internacionalistából és száz jekatye-
rinburgi munkásból állott, akik Argajasnál elsőnek vették fel a harcot és 
állították meg Vojceehovsky alakulatait.7 A súlyos harcokban az ezred har
cosainak nagy része életét vesztette, de meghiúsította Jekatyerinburgnak 
menetből való elfoglalását. 

Május 28-án a lázadók nagy erővel indultak el Cseljabinszkból Zlatouszt 
elfoglalására. Az uráli város helyőrségét a kommunista druzsina, egy szer
vezés alatt álló ezred és egy 400 magyar és német internacionalistákból álló 
század alkotta. Ez a kis erő nem volt képes megvédeni a várost, és harcolva 

3 Világszabadság, -Penza, 1918. jún ius 6. 
4 Ébredés , Szamara , 1918. má jus 27. 
5 HIL. Első v i l ágháborús gyű j t emény . 3389. cs. 72. pali. 20. lap. 
6 Uo. 2. pali . 5. i. 1. lap . 
7 IJeHTpaAbHbiň ľocyaapcTBeHHbiH ApxHB CoBeTCKOH ApMHH ( továbbiakban IjrACA.) <p. 176, on. 4. e*, 

xp. 5, A. 3. 
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visszavonult Medvegyevka állomásra. Ide érkeztek be a kusztinszki, liszvai 
és más gyárak munkásosztagai — s velük együtt internacionalista osztagok 
is. A vezetést a Vörös Hadsereg frontra érkező főfelügyelője, Podvojszkij 
vette a kezébe. Bár a csehszlovákok háromszoros fölényben voltak, 31-én tá
madásba rendelte az itt összegyűlt erőket. A munkások lelkesedése nagy 
volt, de nem tudtak a terephez alkalmazkodni. Kellő katonai kiképzés és 
harci tapasztalat hiányában komoly veszteségeket szenvedtek, de visszafog
lalták Zlatousztot és a cseheket Miasz állomásig szorították vissza. 

Június 6-án érkezett meg a harctérre Petrográdból a Vörös Hadsereg első 
reguláris egysége, egy észt ezred, amely több mint egy hónapig tartotta 
állását. 

Ligeti Károly internacionalistái Omszk védelmében 

Vojcechovský erejének zömét Zlatouszt és Argajas irányába összponto
sította. Ugyanakkor időnyerés céljából a francia katonai misszió közvetí
tésével tárgyalásba bocsátkozott az omszki szovjet képviselőivel. Ezzel egy 
időben ügynöke útján felvette a kapcsolatot a város eszer és mensevik veze-

Ligeti Károly Omaszta Frigyes 

tőivel is, akik felhasználva a munkások közötti befolyásukat, dezorganizálták 
a mozgósított vörösgárdista osztagokat, aláásták azok erkölcsi szilárdságát. 

Az omszki magyar internacionalisták a városi szovjet megbízható és a for
radalom ügyéhez hűséges támaszainak bizonyultak. Ligeti Károly egy osz
taggal, amely éppen a Szemjonov ellen létrehozott arcvonalra készült, május 
25-én Marjanovka alatt megütközött Vojcechovský alakulatainak élosztagá-
val. A szovjet erők a küzdelemben alul maradtak és súlyos veszteséget szen
vedtek. A hadifoglyok ügyeivel foglalkozó omszki dán megbízott szerint a 
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Fried Dezső Müller Armand 

harcban 164 vörösgárdista esett el, köztük a hadifogoly táborkollégium vég
rehajtó bizottságának két tagja is.8 

A megkezdődött tárgyalást a városi szovjet az erők mozgósítására hasz
nálta fel. Néhány nap alatt sikerült a helyi munkásokból és a hadifoglyokból 
mintegy 3000 embert felfegyverezni. 

Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt omszki magyar csoportja 
megrázó hangú felhívással fordult a magyar hadifogoly proletárokhoz. 
„A szovjet védelemre határozta el magát — olvashatjuk a felhívásban —, az 
omszki proletárság harcban áll a cseh druzsinákkal Marjanovka alatt, de az 
ő erői nem elegendők. Minden pillanatban beállhat a veszély: mindnyájunk 
felkoncolása — s éppen ezért a legmesszebbmenő önvédelemre kell hatá
rozni magunkat. Lenni vagy nem lenni — ez most a kérdés. A szovjet a 
központi szervezetnek (a külföldi kommunisták omszki bizottságának — 
J. A.) 1000 db puskát bocsátott rendelkezésére. Ezt az 1000 darab puskát fel 
kell használnunk, ha meg akarjuk menteni magunkat, ha ezzel meg akarjuk 
menteni az orosz forradalmat, amely a mi szövetségesünk — a mi eljövendő 
forradalmunk egyetlen támasza."9 

Rövid időn belül sikerült egy 270 főből álló internacionalista osztagot szer
vezni, mely azonnal a frontra indult. Tyumenyből, Isimből és más városok 
hadifogolytáboraiból is érkeztek önkéntesek. 

Ligeti, aki az internacionalisták szervezését vezette, természetesen tisztá
ban volt a város súlyos katonai helyzetével, a lehetőségekkel. Mégis kiküldött 
a frontra mindenkit, akit csak lehetett — s maga is kiment. Csodát várt talán 
a viszonylag kis osztagtól? Vagy talán felelőtlenül hősködött? E kérdésre 

8 HIL. Első világháborús gyűjtemény. 3389. cs. 31. pali. 7—375. i. 
9 Forradalom, Omszk, 1918. május 26. 
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harcostársa, felesége, a Vilnában még ma is élő Szófija Venckovics-Ligeti 
így ad választ: „Mi volt ez? . . . Véleményem szerint az egyén tudatos alá
rendelése az általánosnak, hősies kísérlet árra, hogy bármi áron, még élete 
árán is, a maga részlegén időt nyerjen, amire szüksége volt Szovjet-Orosz
országnak ahhoz, hogy mozgósíthassa erőit az imperialisták mesterkedései 
következtében, az általuk szervezett csehszlovák zendülés következtében fel
merült új veszedelem ellen; véleményem szerint — a párt és katonai köte
lesség magasrendű felfogása volt."10 

A Gajda csoportjához tartozó csehszlovák csapatok elfoglalták Kainszkot, 
Barabinszkot és ettől nyugatra beásták magukat, majd előőrsöket küldtek 
ki. Miután Cserepanov, a szovjet arcvonal parancsnoka május 29-én siker
telen kísérletet tett a konfliktus békés rendezésére, 30-án tüzérségi támoga
tással támadást indított, amit az időközben beérkezett csehszlovák tartalékok 
visszavetettek. Ekkor ér ki a harctérre Ligeti internacionalista osztaga. 
„A vörösök Omszkból erősítést kaptak — írja visszaemlékezésében Gajda —, 
ez alkalommal előnyomulásukat négy löveg támogatta. A két szárnyuk ellen 
intézett átkaroló kísérletünk eredménytelen maradt, sőt a német és a magyar 
internacionalisták ellentámadása balszárnyunkat visszavonulásra kénysze
rítette."11 

A szovjet erők, amelyeknek létszáma 1300 emberre nőtt, kezdték oldalról 
átkarolni és bekeríteni az ellenséges védelmet. A csehszlovák alakulatok a 
vereség elkerülése érdekében Karaga állomásig vonultak vissza. 

Az üldöző omszki vörös osztagok június 4-én tüzérségi tűz alá vették a 
karagati pályaudvart. A sikertelenség és a vereségek demoralizálta a cseh
szlovák katonákat, voltak, akik megszöktek, vagy átálltak. Ezért különösen 
fontos volt azt a gondolatot beléjük plántálni, hogy harcuk önvédelem, s a 
fegyverek leadása esetén átadják őket az osztrák—magyar hadvezetőségnek. 
Ez magyarázza, hogy a csehszlovák hadtest propagandistái bizonyos mértékig 
felnagyították a németek és magyarok szerepét és súlyát a szovjet fegyveres 
erők soraiban. Ez irányú igyekezetükben segítette őket az, hogy katonai 
ismereteik és tapasztalataik révén az internacionalisták aránya különösen 
a harcoló csapatok soraiban volt magas, s a harcmezőn talált halottak tekin
télyes részét is a magyarok tették ki. „Omszktól keletre harcok folynak — 
írja június 3-án a Csehszlovák Napló c. frontújság. — Két vörös szerelvényt 
szétvertünk: a harmadikból tegnap 300 sebesült tért vissza. A vöröskatonák 
majdnem kivétel nélkül magyarok, akik a város mögötti laktanyában vannak 
elszállásolva. A város védelmét valami Ligeti vezeti, aki nemzetiségre nézve 
magyar, s osztrák—magyar forradalmár t iszt . . ,"12 

Az omszki szovjet-bolsevik tagjai mellett kétségtelenül Ligeti volt az ellen
forradalom erői elleni harc egyik fő szervezője, s a sikeresen kelet felé előre
nyomuló vörös osztagok legharcképesebb részének parancsnoka. 

A vörös erők feltartóztatására jelentős tüzérségi megerősítéssel Gajda 
újabb csapatokat vetett a harcba. Ennek következtében az omszki szovjet 
csapatai kénytelenek voltak feladni Kainszkot és Barabinszket. Június 8-án 
Tatárszk előtt érte élőket az a hír, hogy Omszkot feladták és a ! szovjet 
vezetők elhagyták a várost. Cserepanov, az arcvonal parancsnoka fogságba 
esett, Ligeti az internacionalisták életben maradt részével megpróbált dűlő-
utakon eljutni Tobolszkba és ott a Vörös Hadsereg fő erőivel egyesülni. Kar-

10 Ligeti Károlyról, Szófia Venckovics-Ligeti visszaemlékezései. (Párttörténeti Közlemé
nyek, 1958. 4. sz. 142—143. O.) 

11 Rudolf Gajda: Moje pamëti, Praha, 1921. 31. o. 
12 Vojenský Historický Archiv. Praha (a továbbiakban VHA.) OCSNR „Ruské nové" kr. 40. 
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tasevo falunál az Irtis partján azonban az internacionalisták az üldözésükre 
küldött 1. szibériai tiszti osztaggal megütközve vereséget szenvedtek. Ligeti 
súlyosan megsebesült és fogságba esett. 

Ligetit rá akarták bírni, hogy tekintélyét latba vetve vegye rá az észa
kabbra harcoló szovjet osztagokat, főként internacionalista egységeket a 
fegyverletételre. Az ajánlatot keményen visszautasította. Ekkor, több tár
sával együtt, az egyik Irtisen cirkáló fehérgárdista hajóra hurcolták. A fe
hérek hajója tűzharcba keveredett Tobolszk alatt a vörös flottilával. A hajóba 
becsapódó srapnelszilánkok Ligetit is súlyosan megsebesítették. Életben ma
radt, s az omszki központi koncentrációs táborba szállították. Nem sokkal 
később, félve attól, hogy súlyos sebesülése és rokkantsága ellenére a táboron 
belül a forradalmár hadifoglyok veszélyes szervezőjévé válhat, a biztonsá
gosabb börtön falai közé zárták. 

Tomszk kiürítése 

A város, amely a hadifoglyok forradalmi mozgalmának 1918 elején egyik 
szibériai központja volt, a csehszlovák hadtest lázadása alkalmával szintén 
veszélybe került. Gajda csapatai Tajga állomása felé közeledtek. Innen ága
zik el a transzszibériai vasútvonalat Tomszfckal összekötő szárnyvonal. A tel
jes elszigetelés veszélye fenyegette a tomszki szovjet erőket. 

Megszakadt az ország központjaival a telefon és táviró összeköttetés. 
Tomszkban az egyetem hallgatóinak reakciós része és a városban összegyűlt 
nagy számú ellenforradalmi tiszt, az eszer és mensevik vezetőkkel egyet
értésben, május 31-re virradó reggel felkelést tervezett. 

A Vörös Gárda a gyülekező tisztek egy részét letartóztatta, de a városban 
a szovjethatalom helyzete ennek ellenére ingatag maradt. Állandó volt a 
lövöldözés, vöröskatonákat, köztük internacionalistákat öltek meg a nyílt 
utcán. Fehérgárdista járőrök rótták az utcákat s a szovjet vezetőit lakásu
kon kezdték letartóztatni. 

A helyi Vörös Gárda és a 2. internacionalista zászlóalj 350—400 embere 
kevés volt a karhatalmi szolgálat ellátására és a városnak Gajda csapataival 
szembeni megvédésére. 

A bolsevik pártbizottság és a forradalmi katonai parancsnokság a kialakult 
helyzet értékelése után határozatot hozott a város feladásáról, a szovjet erők 
kivonásáról.13 Elhatározták, hogy megkísérlik a kitörést a fenyegető beke
rítésből s a csatlakozást az uráli vagy Urálon túli szovjet csapatokhoz. 
Ennek lebonyolítására vonatkozóan elfogadták Münnich Ferenc ama 
javaslatát, hogy a párt és a szovjet vezetők, valamint a 2. internacionalista 
zászlóalj hajón az Ob folyón Narim—Tobolszk—Tjumeny irányában haladva 
kísérelje meg az Uraiban levő szovjet főerőkkel az egyesülést. 

A visszavonulás biztosítása céljából Szilágyi Imre, debreceni származású 
honvéd hadnagy parancsnoksága alatt — aki már 1916—1917-lben Kun Béla 
forradalmi csoportjához tartozott — egy 50 harcosból álló internacionalista 
osztagot küldtek ki Tajga állomásra. Feladatuk az ellenforradalmi osztagok 
mozgásának a figyelése és a Tomszkba vezető hidak felrobbantása volt. 
Szilágyi azonban túlment a kapott utasítás határain. Megtámadta és nyu
gat felé visszavetette a tajgai állomásra érkezett csehszlovák előőrsöt. Ha
marosan az ellenfél f őerőivel találta magát szemben és az egyenlőtlen harcban 
az osztag elvérzett, Szilágyi is elesett. 

13 <X>, H, 3eAeHH08: üepebie peBOAK>ijHoHHi>ie inam. «B ome peBOAioijHOHHbix 6HTB», TOMCK. 1964. CTp. 50—51. 
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Tomszkból május 31-ről június l-re virradó éjjel a „Fegyeratyivnaja 
Reszpublika" személyszállító és a „Jermak" vontatóhajón elindult észak
nyugatra a forradalmi bizottság, a tomszki szovjet vezetőinek egy része és 
mintegy 350 internacionalista. A hajókra géppuskákat és két tábori ágyút 
is szerelték. Ez a zászlóaljnak harc esetén jelentős tűzerőt biztosított. Út
közben csak a tüzelőkészlet feltöltése céljából állt meg a szállítmány Na-
rimban, Szurgutban és Tobolszkban. Néhányan kimentek a tobolszki hadi
fogolytáborba toborozni. 45-en jelentkeztek a Vörös Gárdába. Azonnal fel
fegyverezték őket és beosztották a hajókra.14 

A zászlóalj június 8-án érkezett meg hajóval Tjumenybe. Innen már 
szárazföldön folytatta útját Jekatyerinburgba. 

Az uráli forradalmi bizottság Reiner Károlyt, Münnich Ferencet és K. 
Anszont, a tomszki szovjet egyik vezetőjét Permbe küldte, hogy ott hadi
foglyokból csapatokat szervezzenek. 

Az internacionalista zászlóaljat Lipsátz Ernő vezetésével a Jekatyerin-
burg környéki kulák bandák és Duto v kozákjai ellen vetették be. 

Az első ütközetek Közép-Szibériában 

Május 25-én Szibéria egyik legnagyobb városának, Novonyikolájevszknek 
a pályaudvarán három csehszlovák szerelvény állt. Ezen a napon érkezett 
vissza Gajda százados — aki mintegy 10 000 katona felett rendelkezett — a 
cseljabinszki tanácskozásról. Azonnal utasította 7. ezredét, hogy foglalja -el 
Mariinszk városát. A csehszlovákok lefegyverezték a Szemjonov elleni harc
térre tartó és az állomáson időző vöröskatonák osztagát — akik -között szép 
számmal akadtak magyarok is — és rejtjelzett táviratban értesítették Gajdáí 
a parancs végrehajtásáról. 

A novonyikolájevszki szovjet szervek a három cseh szerelvényből központi 
utasításra kettőt különösebb kérdezősködés nélkül elindítottak Krasznojarszk 
irányába, Mariinszk elfoglalásáról nem értesültek. 

Gajda, Grisin Almazov eszerpárti ezredessel — aki később az ellenforra
dalmi kormány hadügyminisztere lett — mégis elhatározta a város elfogla
lását. 

A város egyedüli harcképes ereje a hadifogolytábornak használt katonai 
városrészben elszállásolt magyar és német hadifoglyokból szervezett Marx 
Károly zászlóalj volt. Érdemes a város elfoglalását Gajda leírásában meg
ismerni. 

„Délután folyamán közöltem elhatározásomat a novonyikolájevszki orosz 
bolsevikellenes szervezettel, amely összeköttetést tartott fenn a Tomszkban 
működő erős bolsevikellenes szervezettel. Mindenkit gyötört a türelmetlenség, 
amit még fokozott Kadlec kapitány Mariinszk elfoglalását tudató üzenete, 
amely beszámolt arról is, hogy a harcok során két löveget sikerült zsákmá
nyolniuk . . . A vízműveknél — szokás szerint —• este az ezred zenekara 
játszott. Ezen a koncerten az egész város lakossága, sőt, számos vörös
gárdista is részt vett. Sötétedéskor a katonák javarésze a már előbb kiadott 
parancs értelmében szétszóródott a város területén. Kb. 11 órakor a zenekar 
elvonult. Éjjel 1 óra tájban piros jelzőrakéta repült a magasba a pálya
udvar felett. A rakéta adta meg a jelt a harcra. Ezzel egyidejűleg kézi
gránát robbanások voltak hallhatók a vörösgárdisták kaszárnyája és az állo
más környéke felől, a város irányából pedig géppuskasorozat és kézifegyver 

14 Dr. Münnich Ferenc: A tomszki internacionalisták. — Magyar internacionalisták a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1957. 171. o. 

— 208 — 



ropogás hallatszott. A városban a Forradalom Háza és a katonai városrész 
körül folytak a harcok, mert a körülötte levő terep természetes erődöt 
alkotott, s nehezen volt megközelíthető. A városka magyarokból és néme
tekből álló erős helyőrségét a Marx Károly zászlóalj alkotta."15 

Az internacionalista zászlóalj ellenállását csak hatórás kemény harccal 
tudták az ellenforradalmárok megtörni. 

Novonyikolajevszk elfoglalása után Gajda nem érezte magát biztonságban, 
s a kezdeményezést újabb támadásokkal igyekezett biztosítaná. 27-én a 
csoport élén haladó egységeknek, amelyek elérték Innokentyevszkij állo
mást, megparancsolta, hogy foglalják el Irkutszkot, a szovjet vezetőket tar
tóztassák le, és szigeteljék el a Szemjonov ellen harcoló vörös csapatokat. 
Az események itt azonban másként alakultak. 

Az irkutszki városi szovjet az állomásra beérkező szerelvényeket az akkori 
hadügyi népbiztos, Trockij, május 25-i parancsa értelmében le akarta fegy
verezni. A csehszlovákok azonban már lehallgatták a parancs szövegét, amely 
olaj volt a tűzre. Trockij — ebben az előző megállapodásokkal és utasítások
kal ellentétben, amelyekhez az irkutszki szovjet hatóságok is igyekeztek 
tartani magukat — elrendelte, hogy minden csehszlovákot, akit fegyveresen 
találnak a vasútvonalon, agyon kell lőni, s minden szerelvényt, amelyen 
csak egy fegyverest is találnak, ki kell üríteni, az önkénteseket pedig hadi
fogolytáborba kell zárni.16 Érthető, hogy ez megnehezítette a megegyezést, 
s bizalmatlanságot váltott ki a reálisabban gondolkodó önkéntesekben is. 
Még ezek is megtagadták a fegyverek átadását s az összeütközés megtörtént. 
Az első csehszlovák szerelvény katonái május 27. és 28. között elfoglalták 
az irkutszki állomást és egy sor más objektumot. A harcot még az állomá 
son egy osztrák internacionalista, névszerint Weissmann gépfegyveres osztaga 
vette fel. A hadifogolytáborban nem volt harcba vethető fegyveres erő, hisz 
akit lehetett, a Szemjonov-arcvonalra küldtek. A csehszlovákok szinte 
akadály nélkül szállták meg a tábort, ahol a „hazafiasságukat" fennen 
hangoztató osztrák és magyar tisztek, akik keresztett vetettek, ha csak szó 
is esett a cseh „hazaárulókról", most tüntetőleg örömmel fogadták a táborba 
érkező légionáriusokat.17 Hiába, az osztályszolidaritás ezúttal is áttörte a 
nemzeti kereteket. 

A Külföldi Kommunista Szociáldemokrata Munkások Szibériai Pártjának 
Központi Bizottsága — a bolsevik pártbizottsággal és a Szibériai Központi 
Szovjet képviselőivel együttműködve — felhasználta a csehül és szlovákul 
tudó internacionalisták segítségét és igyekezett felvilágosítani a félrevezetett 
csehszlovák önkénteseket. „A mi internacionalista gépfegyver osztagunk 
döntő tevékenysége és másrészről az én közvetlen beavatkozásom (a cseh 
katonákat tótul kértem, hogy térjenek észre) gyorsan megváltoztatta a 
szállítmány hangulatát — emlékezett vissza később Fried Dezső, a szibériai 
internacionalisták egyik kiemelkedő vezetője — és nemcsak, hogy lerakták 
a fegyvert, hanem megértették, hogy csak sötét elemek akarják őket fel
használni az orosz proletariátus elleni harcban."18 

A harcok alatt mintegy 300 hadifogoly — közöttük sok magyar jelentke
zett a Vörös Hadseregbe, akiknek élén a Szibériai Központi Szovjet utasí
tására Fried Dezső a várostól nyugatra álló fellázadt szerelvény lefegyver
zésére indult. 

15 Rudolf Gajda: i. m. 25. o. 
16 rjeHTpaAbHbiS rocyaapcTBeHHbiS ApxHB OKTH6pbCKo8 PeBOAWijHH. MocKBa, (a t o v á b b i a k b a n U r A O P . ) 

<}>. 130, on. 2, efl.xp. 636, A. 36 , 
17 Világforradalom, Irkutszk, 1918. május 31. 
18 Fried Dezső: Az internacionalisták harca az ellenforradalom ellen 1918-ban. Sarló és 

kalapács, 1930. 10—11. sz. 67. o. 
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A szovjet határozott fellépése arra késztette az amerikai és a francia 
konzult, hogy tárgyalásokat kezdeményezzenek. A három cseh szerelvény, 
a fegyverek zömének átadása után, 30 puska megtartásával szabadon el
vonulhatott.19 

Június 1-én a Szibériai Központi Szovjet tárgyalásokba bocsátkozott a 
Mariinszknál harcban álló csehszlovák ezreddel és 10-ig fegyvernyugvási 
megállapodást kötött, amelyet később 16-ig meghosszabbítottak. Erre nagy 
szüksége volt Gajdának, egyrészt Ligeti osztaga említett sikeres előrenyomu
lásának megállítása, másrészt a Barnaul és Bijszk irányából Novonyikola-
jevszk (Novoszibirszk) felé küldött vörös csapatok támadásának elhárítása 
érdekében. 

A szovjet erők Barnaul és Cserepanóvónál erős állásokat építettek ki. 
A cél Barnaul védelme volt. Az itt kialakult harcban kitűnt egy magyar 
vöröskatonákból álló század és egy másik magyar osztag, amelynek Grosz 
Oszkár és Réci voltak a parancsnokai. A városért folyó döntő ütközet jú
nius 9-én a Csumics folyó mentén kezdődött. Egy cseh és orosz ellenforra
dalmárokból álló különítmény megpróbálta az állásokat megkerülni és 
hátbatámadni, de a helyi lakosság időben értesítette a szovjet parancs
nokságot, s így ez az akció kudarccal végződött, sőt a Vörös Hadsereg 
alakulatai mentek át támadásba. Ekkor azonban a fehérek váratlan oldal
támadása okozott zavart, s a szovjet erők Barnaulig vonultak vissza. 
Gajda a Csumics folyó mentén lefolyt harcok szovjet veszteségét 162 ma
gyarban jelöli meg.20 A fehérek zsákmánya lett többek között két öreg 
elöltöltős mozsárágyú, amelyet a vöröskatonák — jobb híján — a bijszki 
múzeumból vittek ki az állásokba. A csőbe síncsavarokat helyeztek, s ezzel 
lőtték az ellenforradalmárok támadó gyalogságát. A város közvetlen védelmé
ben az említetteken kívül a helyi munkások mellett még más internaciona
lista osztagok is részt vettek. A kolcsuginói bányákból érkező osztaggal, 
ahol hadifoglyok is dolgoztak, egy magyar internacionalista alegység is 
csatlakozott Barnaul védőihez. 

A visszavonulás hírére a városban levő fehérgárdista szervezet felkelést 
kísérelt meg, de a szovjet a helyi munkások és a magyar vöröskatonák 
segítségével a megmozdulást sikeresen elfojtotta. 

Tomszkból és Novonyikolájevszkből fehérgárdista alakulatok érkeztek 
Barnaul alá, s a várost bekerítették. A városban már 10-én kirobbant az 
ellenforradalmi tisztek lázadása. Az általános támadás június 14-én indult 
meg, s a velük vívott harcban az internacionalisták különösen nagy bátor
ságról és hősiességről tettek tanúbizonyságot. 

Grosz Oszkár osztaga fedezte a város védőinek a visszavonulását Szemi-
palatyinszk irányába. Szuhov parancsnoksága alatt visszavonuló négy osztag 
egyike magyar internacionalistákból állt.21 

A harcban Groszon kívül a párt magyar tagjainak mintegy 90%-a esett el,22 

az életben maradottak illegalitásba mentek s szervezték 1918 végén és 1919 
folyamán a Kolcsak elleni harcot, a hegyekben, erdőkben gyülekező partizán
osztagokat. 

19 rp3Bc: AinepHKaHCKaH aBam-iopa. MocKBa—AeHHHrpaA. 1932. CTp. 33. 
20 Rudolf Gajda: i. m . 30. o. 
21 K. YpMaHoe: OTPBA ľleTpa CyxaHOBa. HoBOCHŐHpcKoe O6A. H3Ä. 1938 CTp 21—25. 
22 Párttörténeti Intézet Levéltára, (a továbbiakban Pl. Archívum) Filmtár, 966/8 117. ö. e., 

9—10. lap. 
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A kommunista hadifogoly-szervezetek általános riadóztatása 

A csehszlovák hadtest és a fehérgárdisták felkelésével majdnem egy időben 
Murmanszkban az angolok újabb 10 000 katonájukat tették partra, akik el
foglalták Kémet és keleti irányban törtek előre, hogy egyesüljenek a szibé
riai és Volga menti ellenforradalmárokkal. 

Az antanthatalmak fokozódó beavatkozása aktivizálta a központi hatal
makat is. Mirbach gróf, Németország moszkvai követe június 8-án közölte a 
Külügyi Népbiztossággal, hogy kormánya a csehszlovák hadtest Francia
országba történő elszállításának engedélyezését és lefegyverzésének elha
lasztását a breszt-litovszki béke megszegésének fogja fel.23 A nyomaték 
kedvéért a német csapatok fokozták nyomásukat Dél-Oroszlországban Voro-
nyezstől délre és Rosztovtól délkeletre, a mensevik kormánnyal való meg
állapodás alapján megszállták Grúziát. 

Németország és Ausztria-Magyarország veresége ekkor már nyilvánvaló 
volt, viszont a Legfelsőbb Katonai Tanács vezetője Boncs-Brujevics még 
mindig a németeket tartotta fő veszélynek, sokáig lebecsülte az orosz ellen
forradalom és a csehszlovák hadtest reakciós tisztjei szövetségének a jelen
tőségét és az antant intervenció fokozódásának veszélyét.24 Éppen ezért a 
Legfelsőbb Katonai Tanács 1918. augusztusáig nem fordított kellő figyelmet 
a csapatoknak a Volga mentére és az Uraiban való átcsoportosítására, a 
harcoló csapatok megerősítésére. 

Trockij, aki ebben az időben a hadügyi népbiztos tisztét töltötte be, üze
neteiben és a sajtónak adott nyilatkozataiban a helyi szovjeteket, amelyeket 
az ellenforradalmárok túlereje fenyegetett, arról igyekezett meggyőzni, hogy 
megtettek minden intézkedést és kellő erőt indítottak útnak az ellenforra
dalmi lázadás elfojtására.25 A valóság azonban az volt, hogy azokat a tartalé
kokat, amelyek a kezdet kezdetén elfojthatták volna az ellenforradalmi 
megmozdulást, a német csapatokkal szemben összpontosították. 

1918. június 13-án a Népbiztosok Tanácsa megalakította a keleten harcban 
álló szovjet csapatok operatív vezetése céljából a Forradalmi Katonai Bi
zottságot. Élére a baloldali eszer Muravjovot, a cári hadsereg egykori alezre
desét, komisszárjául Blagonravovot és Kobzevet nevezte ki. Ebben az időben 
a majdnem kétezer kilométer szélességben húzódó arcvonalon elszórt, nagy
részt önálló, központi vezetés nélküli osztagok harcoltak, amelyeknek lét
száma megközelítette a 200 000 főt2'3 a túlerőben levő ellenforradalmi csapa
tokkal szemben. 

A párt központi bizottsága és a Népbiztosok Tanácsa a katonai szerveket 
utasította, hogy Közép-Oroszországból küldjenek munkásosztagokat a keleti 
arcvonalra. Ennek eredményeként már június végén a front 50 000 ember
rel rendelkezett.27 

A részleges mozgósítás augusztus végéig csak a munkásokra terjedt ki, 
akiknek a katonai kiképzése időt vett igénybe. Ezért a harcok első két hó
napjában a világháború arcvonalát megjárt hadifoglyok mozgósítása és harc
bavetése különösen fontos volt. 

Nem váltak valóra a fehérek ama reményei, hogy az élelmiszereket rek
viráló osztagok ellen lázongó parasztság tömegesen belép csapataikba. A cseh
szlovák hadtest olyan ellenforradalmár parancsnokai, mint Gajda, Vojce-

23 Margarete Klante: Von der Wolga zum A m u r . Berl in, 1931. S. 110. o. 
24 M. A- EoHH-Epyeeun: Ben BAacrb CoBerain. MocKBa. 1937. CTp. 303. 
25 U o . 
26 C. M. KAXUKUH: Ha sanjHTe OKTHÖP». H34. «HayKa». MocKBa. 1965. CTp. 207. 
27 U o . 
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chovský, Ceček és mások, erőszakkal mozgósították a csehszlovák, délszláv, 
román és olasz hadifoglyokat. Sajátos nacionalista felfogásuknak megfelelően 
a németeket és a magyarokat a bolsevikok tartalékának tekintették. A tábor
őrségek tagjait, akiknek többsége a fehérekkel szembeni ellenállás magvát 
alkotta, ha elfogták, azonnal kivégezték.28 Veszélybe kerültek a szovjethata
lom által a fogoly legénységnek nyújtott kedvezmények, a politikai szervez
kedés szabadsága. A hadifoglyok ismét a táborok szöges drótkerítései mögé 
kerültek, viszont a hadifogolytáborok régi rendjének visszaállítása a tisztek 
számára kedvező változást eredményezett. Visszakapták kiváltságos jogaikat, 
amelyektől a forradalom alatt megfosztották őket. Fodor Ferenc hadnagy, a 
petrográdi osztrák—magyar misszió futára szeptemberben azt jelenti, hogy 
a tisztek helyzete a szibériai ellenforradalmi kormány uralma alatt javult. 
„A tiszti jogokat elismerték — írja —, fizetést adnak, élelmezésről gondos
kodnak, természetes, hogy a régi szigorú rend ismét életbe lépett."29 

A fehérek uralomra jutása a hadifogoly legénység helyzetének a romlását 
eredményezte. Az ellenforradalmárok vak bosszúja nemcsak az internaciona
listákat, hanem a foglyok többségét is fenyegette. Ezért a magyar kommu
nista csoportok, együttműködve a csehszlovák, a délszláv, a német, a román, 
a lengyel és más nemzetiségű kommunista csoportokkal, már az ellenforra
dalmi lázadás kirobbanása utáni első napokban kísérletet tettek egy széle
sebb politikai és világnézeti különbségeket áthidaló hadifogoly-összefogás 
létrehozására, a közös veszély elhárítása érdekében. 

Elsősorban a párttagság fegyverbe szólítására került a sor. A magyar, né
met, cseh és a szerb nyelvű lapokban sorra jelentek meg a fegyverbe, harc
ba hívó cikkek, kiáltványok. A Szociális Forradalom ,,Riadó" címmel közölte 
Szamuely Tibor cikkét. „Ne nevezze magát senki forradalmárnak, ne éljen 
vissza senki ezzel a szép, becsülésre méltó, megtisztelő névvel, aki nem fog 
fegyvert, amikor veszedelemben a szociális forradalom, a proletárdiktatúra 
ügye"30 — hangzott Szamuely Tibor riadót fúvó felhívása. Már e cikk is jelzi, 
hogy a lázadás veszélyt hozott az összes békét, hazatérést váró hadifogolyra, 
hogy mindnyájuk érdeke szembeszállni, legyűrni a veszedelmet. Szamuely 
írásában kimondta : „Nemcsak a magyarországi, ausztriai, németországi, vagy 
általában nemzetközi forradalom érdekei parancsolják most a háború által 
idehajtott proletárok és parasztok kezébe a fegyvert, hanem a közvetlen ön
védelem (a szerző kiemelése), az együttélők közös életfenntartásának ér
dekei is."31 

A hadifoglyokból ideiglenes jellegű önvédelmi osztagokat alakítottak. Ezek 
az osztagok nem tartoztak sem a Vörös Gárda, sem a Vörös Hadsereg állo
mányába, ahol a belépés feltétele az orosz állampolgárság felvétele volt. 

A Krasznojarszki Külföldi Munkások Kommunista (szociáldemokrata) 
Szervezetének Fáklya c. lapja 1918. június 8-i számában közli dr. Forgács 
Dezsőnek, a nagy krasznojarszki tábor marxista csoportja egyik kiemelkedő 
vezetőjének toborzó beszédét, amelyben vallási és politikai nézetekre való te
kintet nélkül önvédelemre szólította fel a hadifoglyokat. „Eddig alig hálál
tuk meg orosz munkástestvéreinknek azt a szabadságot, jólétet, amit nekünk, 
hadifoglyoknak is éppúgy megadtak, mint önmaguknak — mondta többek 
között —, cselekedjünk hát most! Teljesítsük kötelességünket! Álljunk be 
abba a csoportba, mely tisztán hadifoglyokból fog állni, saját vezetés és szer
vezés mellett, amely nem Vörös Hadsereg, és nem kizárólag a szocialista esz-

28 Jaroslav Kfižek: Penza , Slávna bojová t radíc ie čs . rudoármejicu. P r a h a . 1956. str. 162. 
29 HIL. HM. 1. a. oszt. 1918. 1259. Sz. 
30 Szamuely Tibor: Riadó, Budapes t , Kossu th Könyvk iadó . 1957. 83. o. 
31 Uo. 85. o. 
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1918. Junius 8-i számának címlapja 

2 Hadtörténelmi közlemények 



mékért, hanem saját életünkért fog harcolni — akinek így jobban tetszik — 
az Osztrák—Magyar Monarchia és Németország hadseregeinek ellenségei el
len fogja megvédeni és felszabadítani Krasznojarszk városát." 

A Fáklya idézett száma aláhúzta a magyar kommunisták őszinte és nemes 
céljait ebben az összefogásban: „A sors különös játéka egy csatasorba állít 
bennünket, nemzetközi kommunistákat és konzervatív hazafiakat. Talán 
megismernek bennünket ezekben a harcokban az utóbbiak, és belátják, hogy 
a maguk és az egész dolgozó emberség jobb jövője szebb idea, mint bármi 
más, és talán olyan is akad közöttük, aki köztünk marad. 

Most pedig mindenki —• fegyverre! Lássuk meg, hány ember tartozik az 
igazi bátrak seregébe, és hány gyáva vénasszonyt borít katonamundér és 
hány »-muszáj hőst« ékesít vitézségi érem".32 

Legénységi tábor Krasznojarszkban 

Jekatyerinbúrgban, amelyet közvetlenül fenyegettek az ellenforradalmi 
csapatok, az Uráli Külföldi Munkások és Parasztok Kommunista (szociálde
mokrata) Pártja élénk toborzó tevékenységet fejtett ki. Jekatyerinbúrgban 
3000, Troickban 1100, Nyevjanszkban 300, Vjatkában 47, Sadrinszkban 1000, 
Cseljabinszkban 1500, Irbitben 1200, Nyizsnyij-Tagilban 56, Ufában 1980, 
Krasznoufimszkban 378, Alapajevszkban 300, Kusvában 634 Permben 650, a 
barancsinszkij gyárban 80 tagot tartott nyilván május közepén a párt.33 Ők 
alkották a megalakuló internacionalista osztagok magvát, amelyeket azonnal 
harcba is vetettek. 

A pártszervezetek, a krasznojarszkiakhoz hasonlóan, nemcsak a tagságu
kat kívánták mozgósítani, hanem sokkal szélesebb hadifogoly tömegeket. Je
katyerinbúrgban, Alapajevszkban, Kizelben, Liszván, Permben, Vjatkán to
borzó irodákat állítottak fel. A Külföldi Kommunisták Uráli Pártjának Köz-

32 Fák lya , Krasznojarszk , 1918. j ú n i u s 8. 11. sz. — Seregszemle. 
33 Urál i Fo r r ada lmár , 1918. j ún ius 6. 
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ponti Végrehajtó Bizottsága 1918. június 10-én körlevéllel fordult tagjaihoz: 
nem kívánják megakadályozni — hangsúlyozza a körlevél —, hogy a cseh
szlovák hadtest katonái Franciaországba utazzanak és egy önálló csehszlovák 
burzsoá államért harcoljanak, viszont — mivel a szovjetköztársaság belső 
ellenségeit segítik — le kell őket fegyverezni. Az ellenforradalmi lázadás a 
hadifoglyok létét fenyegeti. A városok és a vasútvonal elfoglalásával az ellen-
forradalmárok meggátolják az élelmiszer-szállítást és éhséget idéznek elő, 
ugyanakkor megakadályozzák a hadifoglyok hazaszállítását is. 

A körlevél önvédelemre szólította fel a foglyokat. A megalakítandó védel
mi csapatokba való belépés — a körlevél szerint — „nem jelenti a Vörös 
Hadseregbe való tartozást", mivel ezek sajátosan különálló alakulatok, ame
lyek olyan hadifoglyokból alakulnak, akik önként jelentkeznek. 

A körlevél végül utalt arra, hogy a belépőket hazatérés esetén nem fenye
geti hadbírósági eljárás, mert a szervezet érintkezésbe lépett a breszt-litovsz-
ki békeszerződés értelmében Oroszországba érkezett, a német hadifogoly
cserét lebonyolító misszió helyi kirendeltségével, amelynek a toborzással 
szemben nem volt ellenvetése.34 Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy 
a helyi német misszió tiltakozott a hadifoglyoknak ilyen alapon való tobor
zása ellen. Ez világosan kiderül a missziónak azokból az irataiból, amelyek 
Jekatyerinburgban a csehszlovák csapatok kezébe kerültek. 

Ekkor még nem mindenhová jutott el az Osztrák—Magyar Monarchia misz-
sziója. Mi vei a breszt-litovszki béke ratifikálása májusig elhúzódott, a hadi
foglyok cseréjét lebonyolító osztrák—magyar bizottság jóval a németek után, 
június 5-én érkezett Kreycy Ágost vezérőrnaggyal az élen Oroszországba. 
Gondja azonban annál több és súlyosabb volt, hiszen a Monarchiának több 
mint egymillió hadifogoly katonája várt elszállításra. A szibériai vasút el
zárása nyugtalanította a missziót, mert a Monarchia utolsó embertartalékát 
éppen az Oroszországból hazatérő hadifoglyok alkották.35 A hadifogolycsere 
ügyei júniusban gyakorlatilag még a dán követségen működő osztrák Raabl 
hadbiztos kezében összpontosultak, aki Csicserin külügyi népbiztos jóindula
tából még a misszió működését lehetővé tevő békeszerződés ratifikálása előtt 
már áprilisban a bécsi hadügyminisztérium néhány munkatársával együtt 
megkezdhette oroszországi működését. 

Raabl július 2-án Pétervárról Moszkvába szándékozott utazni, hogy ott 
Csicserin külügyi népbiztossal tárgyaljon. Ezért június 23-án rejtjelezett) táv
iratban felhatalmazást kért Bécsből a hazatéréstől elzárt hadifoglyok felsza
badítására vonatkozó tervének megtárgyalására. 

Raabl abból indult ki, hogy egy antantbarát rendszer uralomra jutása 
Oroszországban súlyos következményekkel járna a Monarchia számára. En
nek nyílt intervencióval való megakadályozása a központi hatalmak, különö
sen Németország részvételével igen nagy ellenállást váltana ki, felégetné az 
antant imperialista köreivel a jövőben folytatandó tárgyalásokhoz vezető 
hidakat. Ezért azt javasolta, hogy a beavatkozást a hadifoglyok felszabadí
tása címén, az Osztrák—Magyar Monarchia vállalja magára. 

Raabl egy vagy két első osztályú osztrák és magyar feltöltésű dandárt 
tervezett egyrészt Perm—Jekatyerinburg, másrészt Penza—Szamara— 
Omszk irányában bevetni, melyek előnyomulásuk alkalmával a hadifoglyok
ból alakítandó csapatok magvát alkották volna. A vasúti háború körülmé
nyeihez alkalmazkodva, a dandárok tüzérséggel megerősített és nagy meny-

34 JJeHTpaAbHHH ľlapiapxHB HHCTHTyTa MapKCH3iua-AeHHHH3Ma npH UK KľlCC (a tovább iakban UTIA 
HMA.) íj). 17. on. 11, e/i.xp. 194, A. 23. 

35 HIL. Első v i l ágháborús gyű j t emény . 3389. os. 27. pal i . 2. i. 
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nyiségű lőszerrel ellátott önálló zászlóaljakból állnának, amelyek vasúti sze
relvényeken nyomulnának keletre.36 

Raabl végül óvta kormányát a kommunista szovjet rendszerrel való nyílt 
szövetségtől. 

A hadügyminisztérium számára Raabl terve több homályos pontot tartal
mazott, ezért ennek szabatosabb megfogalmazását kérte. Végül az ügy felett 
napirendre tértek. A Monarchia hadvezetősége nem vállalta a kockázatot, 
sőt Ukrajnából megkezdte megszálló csapatainak fokozatos kivonását. Kato
nai segítséget Szovjet-Oroszországnak nem állt szándékában nyújtani, hiszen 
hadserege és hátországa az összeomlás előtt állt, viszont tárgyalásba bocsát
kozott Krasznovval, az ellenforradalmi kozákság atamán j ával. és az utóbbi 
hadseregének a megerősítés céljából orosz hadifoglyokat adott át.3' 

Az osztrák—magyar misszió helyettes vezetőjének a hadifoglyok hazaté
résére vonatkozó terve, mely nem volt ismeretlen a vidékre küldött megbí
zottak előtt sem, kétségtelenül kedvező oldalszél volt a hadifoglyoknak az 
intervenciós csapatok és az ellenforradalmárok elleni mozgósításához. Ez az 
oldalszél azonban el is téríthette a hadifoglyok forradalmi szervezkedésének 
hajóját a kijelölt irányból. A veszélyt Kun Béla és az internacionalisták más 
vezetői kezdettől fogva felismerték, s a proletár internacionalizmus elveinek 
következetes érvényesítésére törekedtek. Cikkeikben rámutattak, hogy 
Ausztria—Magyarországon a kormány, valahányszor magyar katonákat küld 
a cseh munkások ellen vagy fordítva, „mindig a különböző nemzetiségű pro
letárok barátkozásával ért véget a dolog."3* Hangsúlyozták, hogy rágalom az 
az állítás, hogy a magyar proletárok „soviniszta indulatoktól vezérelve, har
colnak a csehek ellen."30 

Kun Béla 1918. június 1-én írt cikkében mély és tudományos elemzését 
adta a csehszlovák nacionalista mozgalomnak. Rokonszenvvel írt a cseh és 
szlovák dolgozók nemzeti felszabadító harcáról, amelyet otthon vívnak a 
Habsburg monarchia keretei között, de elítélte azt az irányzatot, amely 
Oroszországban nemzeti felszabadító jelszavak alatt a szovjethatalom meg
döntésére akarta felhasználni a csehszlovák katonai alakulatokat. ,.A dolog, 
a jelenség egyidejűleg lehet önmaga és valami más? Ez a dialektikus törvény 
igazolódik be a cseh mozgalomban — írta Kun. — Az, ami Ausztriában for
radalminak minősül, ami ott a fennálló megdöntésére irányul. — ugyanaz a 
proletár Oroszországban ellenforradalmi a szó teljes értelmében.'"10 

Kritikával illette azokat a cseh szociáldemokratákat, akik lemondtak az 
önálló munkáspolitikáról, s a burzsoázia vezetését fogadták el, kifejezte 
ugyanakkor szilárd meggyőződését, hogy a cseh proletariátus öntudatos ele
mei, a magyar és a német munkásmozgalom internacionalista erőivel együtt, 
megálljt parancsolnak az oroszországi ellenforradalmi lázadásnak. 

Június 16-án a csehszlovák, a német, a magyar, a román, a délszláv és a 
lengyel kommunista csoportok közös felhívást bocsátottak ki, melyben a kül
földi munkásokat és parasztokat az orosz szocialista forradalom fegyveres 
védelmére szólították fel.41 

A felhívás eszmei-politikai irányvonalat adott a magyar hadifoglyok moz
gósításához is. A kibontakozott harc ekkor nem tette lehetővé a hosszú, meg-

36 Österre ichisches Kr iegsarch iv . K. u. k. Kr iegsmin is te r ium. 10/Kgí. Abt. il918. Nr. 73 344. 
37 Uo. ' 
38 Opantá, 1918. augusz tus 4. Megjelent Kun Béla: A Magyar Tanácsköz tá rsaságró l . B u d a 

pest, Kossu th Könyvk iadó . 1958. 125. o. , 
39 Uo. 124. o. 
40 Kun Béla: Válogatot t í r á sok és beszédek . I. köt . Budapes t , Kossu th Könyvkiadó . 

1966. 129. o. 
41 Welt-Revolution, Moszkva, 1918. jún ius 16. 
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győző felvilágosító munkát. Szükség volt azoknak a csatasorba állítására is, 
akik készek voltak ugyan az ellenforradalmárok ellen fegyvert fogni, de nem 
tették magukévá a szocializmus, a proletár internacionalizmus, eszméit; 
akik az iskolákban, a katonaságnál s közvetlen környezetükben magukba 
szívott burzsoá-kispolgári nézetek hatása alatt álltak; akik még nem szá
moltak le teljesen nacionalista beállítottságukkal. 

Az utóbbiak, ha kikerültek a fehérek bekerítéséből, s módjuk nyílt" a haza
térésre, a védelmi osztagokat gyakran otthagyták és jelentkeztek az osztrák 
—magyar misszió legközelebbi vidéki megbízottjánál. Már júliusban és 
augusztusban sok olyan hadifogoly tért haza, akik májusban és júniusban 
részt vettek az ellenforradalmárokkal vívott első ütközetben az Uraiban 
vagy a Volga mentén. „Hadifoglyaink között az a nézet lett úrrá, hogy he
lyesen cselekednek, és hazájukért harcolnak, amikor a bolsevikokkal a cseh
szlovákok ellen mennek" — jelentette szeptember 1-én a mologyecsnói hadi
fogoly átvevőállomás felderítő tisztje/'2 

A Monarchia közös hadügyminisztériuma több alkalommal utasította a 
hadifogolycserét lebonyolító missziót, hogy tudatosítsa Szovjet-Oroszország 
területén a hadifoglyokkal: a Vörös Gárdába és a Vörös Hadseregbe való be
lépés tilos, és hazatérés esetén senki sem kerüli el a felelősségrevonást. 

E szavak mögött már nem sok erő volt. A büntető, illetve fegyelmi eljárás 
alá vont hazatérők tekintélyes részét hamarosan a frontra küldték, a kenyér
mezői és más büntetőtáborokat augusztus-szeptember folyamán gyakorlati
lag kiürítették. A Monarchia az összeomlás küszöbén állt. 

1918 nyarán ugrásszerűen megnőtt a hadifoglyokból alakított internacio
nalista osztagok száma. így Scserbakov szovjet történész számításai szerint, 
egyedül a keleti arcvonalon 20 000 internacionalista harcolt,43 akiknek több 
mint a fele magyar lehetett. Az utóbbi feltevést megerősítik az ellenforra
dalmi alakulatok napi jelentései, melyekben a harctéren számba vett halot
tak nemzetiségi megoszlása is gyakran szerepel. 

1918-ban megalakult a Vörös Hadsereg internacionalista csoportjait szer
vező bizottság, amely a Hadügyi Népbiztosság és a Szovjetek Központi Vég
rehajtó Bizottságának volt alárendelve. A bizottság tagjai 1918 júliusa és no
vembere között meglátogatták azokat a városokat, ahol internacionalista osz
tagok voltak. A bizottság az önálló osztagokat és a védelmi céllal szervezett 
alakulatokat igyekezett a Vörös Hadsereg állományához csatolni, ott pedig, 
ahol az önkéntesek nagyobb számban jelentkeztek — mint Jaroszlávlban, 
Orjolban, Kurszkban, Kazanyban és más városokban — helyi szekciókat 
alakított. 

A fenti bizottságtól függetlenül — amely állami szerveknek volt felelős a 
toborzásért — az OK(b)P Külföldi Csoportjainak Föderációja az I. moszkvai 
internacionalista osztag kiegészítésére külön bizottságot szervezett, amelynek 
Szamuely Tibor lett a komisszárja. A föderáció elnökségének októberi ülé
sén megtárgyalták egy katonai alosztály felállítását, amely biztosítja a Vörös 
Hadsereg internacionalista alakulatainak egységes szervezését Szovjet-Orosz
ország egész területén, ténylegesen azonban az internacionalisták szervezésé
nek, különösen számbavételüknek feladatát a központi szervek a polgárhá
ború végéig sem tudták valóban átfogóan elvégezni, kézben tartani, Többnyi
re olyan századok, zászlóaljak, ezredek állományának a számbavétele folyt, 
ahol nagy számban harcoltak internacionalisták. A csapatok harcosainak 

42 HDL. Első világháborús gyűjtemény. 3389. cs. 5. pali. l. i. 
43 JO. IJJepöaKOB: HHocTpaHHwe HHTepHaijHOHaAHCTbi na BOCTOMHOM cppoHTe (1918 r . ) — HHTepHamioHaAHCTbi 
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fluktuációját nemigen vehették figyelembe: a személyi állomány növekedése, 
csökkenése és különösen kicserélődése, a veszteségek, a leszerelések ugyanis 
a számbavételekben nem nagyon tükröződtek. 1918 őszén, vagyis a hadifog
lyok közül kikerült vöröskatonák tömeges hazatérése, a szibériai internacio
nalisták alakulatainak szétverése, a turkesztániak elszigetelése és bekerítése 
után egyedül a Vörös Hadsereg internacionalista egységeinek és alegységei
nek a soraiban — nem számítva a partizánosztagok, a belbiztonsági alaku
latok és a Vörös Hadsereg más egységeiben egyesével, kisebb csoportokban 
szolgálókat — 50 000 internacionalista harcolt.44 

Az OK(b)P Külföldi Csoportjának Föderációja a hadifoglyok soraiból kike
rült különböző nemzetiségű vöröskatonák internacionalista nevelésének, va
lamint a nacionalizmus leküzdésének az érdekében nem szorgalmazta a nem
zeti alakulatok szervezését Sőt, a föderáció július 12-i ülésén a nemzeti ala
kulatok szervezése ellen, foglalt állást.45 Ez határozott szembefordulás volt 
azzal a gyakoralattal, amelyet a cárizmus idején honosítottak meg, amikor 
a hadifoglyokat nemzetiségek szerint elkülönítették egymástól és belőlük 
csehszlovák, délszláv és román burzsoá-nacionalista alapon álló alakulatokat 
szerveztek. 

A régi orosz hadsereg felbomlása idején, 1917 végén—1918 elején a hadi
foglyokból és menekültekből szervezett önkéntes alakulatok is polarizálód
tak. Alegységek és egységek álltak át a forradalom oldalára, melyek maguk 
is toboroztak soraikba harcosokat. 

Mivel magyar burzsoá-nacionalista katonai egységek sem a cárizmus, sem 
az ideiglenes kormány idején nem alakultak, a magyar vöröskatonák szerve
zése kezdettől fogva internacionalista alapon folyt. Több esetben azonban, 
mint például Penzában és Tambovban, a Vörös Hadsereg csehszlovák, Cari-
cinben, Szaratovban pedig a szerb alakulataiba is léptek be magyarok. Ké
sőbb ezek az alakulatok, összetételüket tekintve is nemzetközivé váltak. Kü
lön nemzeti katonai egységek szervezése ott, ahol különböző nemzetiségű 
hadifoglyok együtt éltek, nagy nehézségekbe ütközött. Ilyen egységeket csak 
bonyolult ide-oda utazgatások árán lehetett volna felállítani, ami leküzdhe
tetlen nehézségeket okozott volna. 

Az internacionalista ezredek és zászlóaljak nemzetiségi összetétele vegyes 
volt, hol a magyarok, hol a lengyelek, helyenként pedig a csehek, németek, 
osztrákok, románok, szerbek, bolgárok, illetve kínaiak alkottak viszonylagos 
többséget. 

A kiképzés, a politikai oktatás és a harc vezetése szempontjából célszerű 
volt olyan századokat és szakaszokat szervezni, melyek egy nyelven beszélő 
vöröskatonákból álltak. így a nemzeti elkülönülés csak alsó szinten, tisztán 
gyakorlati céllal érvényesült. Ebből következik, hogy a Vörös Hadsereg so
raiban kimondottan magyar ezredekről nem beszélhetünk. Szép számmal 
akadt azonban olyan század, szakasz, illetve raj, amely csak magyarokból 
állt, de ezt akkor különösen nem hangsúlyozták, hiszen valamennyien a kü
lönböző nyelven beszélő munkások és parasztok közös ügyéért, a szocializ
musért harcoltak. 

44 U n A H M A . ({.. 17, on. 4, ea .xp. 57, A. 14. 
45 HcTopHiecKHö ApxHB. 1957. Ne 4. CTp. 14. 
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A moszkvai főposta visszafoglalása 
Július 6-án, valamivel ebéd után, egy gépkocsi állt meg a Gyenezsnaja 

köz egyik épülete előtt, amely a moszkvai német követség székháza volt. 
A kocsiból két férfi szállt ki és figyelmeztették a gépkocsi vezetőjét, hogy a 
motort ne kapcsolja ki, mert hamarosan visszatérnek. 

Aktatáskájukat magukhoz szorítva mindketten beléptek a követség ajta
ján. Az érkezőket dr. Rietzler tanácsos és a katonai attasé helyettese, Müller 
fogadta. Megvizsgálták megbízóleveleiket, amelyben a következő állt: 
„Az Összorosz Rendkívüli Bizottság meghatalmazza munkatársát, Jakov 
Blumkint és a Forradalmi Törvényszék elnökét, Nyikolaj Andrej evet, hogy 
tárgyalásba bocsátkozzon az Orosz Köztársaságba akkreditált német követ 
úrral oly ügyben, amely személyesen érinti a követ urat." Az iraton Felix 
Dzerzsinszkij nek, a bizottság elnökének és titkárának, Kszenafontnak az alá
írása állott, amelyre rányomták a rendkívüli bizottság pecsétjét is. 

Blumkin nem volt hajlandó az őt fogadó diplomatákkal tárgyalni, ragasz
kodott a követtel való személyes találkozóhoz. 

Amikor Mirbach gróf belépett a fogadóterembe, Blumkin átadta Mirbach 
Róbert magyar tiszt állítólagos kémtevékenységére vonatkozó dokumentu
mokat, utalva arra, hogy tudomása szerint a letartóztatásban levő vádlott a 
gróf közeli rokona. A követ átnézte az iratokat, majd' kijelentette, hogy a 
kérdéses hadifogoly tiszthez semmi köze. Rietzler tanácsos javasolta a tár
gyalás befejezését, s a feltett kérdésre a Külügyi Népbiztosság útján írásos 
választ ígért. 

Az eddig hallgató Andrejev ekkor megkérdezte: 
—• Talán érdeklik a követet azok a lépések, amelyeket ellene foganatosít

hatunk? 
Blumkin maga is megismételte a kérdést, mire Mirbach igenlően bólintott. 
—• Ezt most azonnal megmutatom — mondta Blumkin, s aktatáskájából 

előrántva revolverét, lövéseket adott le a német diplomatákra. 
Müller hasra vágódott, s igyekezett magát fedezni. Mirbach felugrott és 

megpróbált kifutni a helyiségből, de egy lövedék az ajtóban tarkón találta. 
Ekkor Blumkin és Andrej ev kézigránátokat dobtak a terembe és azok fel
robbanása előtt az ablakon át elmenekültek. A rájuk várakozó gépkocsi a 
rendkívüli bizottság egyik osztagának szálláshelyére, a Trjohszvjatyityel 
közben levő épületbe röpítette őket. 

Mirbach gróf meggyilkolását a német kormány ürügynek használhatta fel 
a Szövet-Oroszország elleni háború felújításához, s nyilván a merénylőknek 
is ez volt a céljuk. Ezért gyorsan cselekedni kellett. Dzerzsinszkij azonnal a 
követségre ment, hogy tisztázza a körülményeket. Meglepetten tapasztalta, 
hogy a merénylők megbízólevelükre ráhamisították aláírását. A pecsét azon
ban eredeti volt, amit csakis a rendkívüli bizottság eszer alelnökének, Alek-
szandrovicsnak a tudtával üthették rá. 

Lenin a merénylet mögött álló politikai erőket illetően kezdetben a mo-
narchistákra és az eszerekre egyaránt gyanakodott, s ehhez megvolt minden 
alapja.46 

A monarchisták Ukrajnában és Oroszországban tárgyaltak a németekkel, 
akik az élelmezési nehézségek, valamint a falusi szegény- és gazdag paraszt
ság között kiéleződő harc, az ellenforradalmi csapatoktól kezdetben elszenve
dett vereségek miatt a bolsevik kormány közeli bukását várták.47 Egy német 

46 H3 HCTopHH BcepoccHÍlcKoS HpeaBbinaHHoS KOMHCCHH 1917—1921 rr . C6opHHK floKyiueHTou. MocKBa 1958. 
erp. 146. 

47 Deutsche Zent ra la rch iv , P o t s d a m . Reichskanzled Nr. 5/7. Russ land . 1918. S. 199. 
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intervenció szélsőségesen reakciós elemeknek a hatalomra segítését jelentette 
volna, akik az események meggyorsítása érdekében merényletektől sem riad
tak vissza. 

A szociálforradalmárok — eszerek — képviselői, akiknek baloldali szár
nya még 1917-ben koalícióra lépett a bolsevikokkal, de a breszt-litovszki béke 
aláírása után ellenzékbe vonult, számos állami szervben, így a helyi szovje
tek végrehajtó bizottságaiban is bent maradtak. A föld felosztása után, ami
kor a szegényparasztság erélyesebben kezdett fellépni a kulákuzsora ellen, 
s a városból élelmiszereket rekviráló osztagok járták a falvakat, a baloldali 
eszerek a kenyérrel spekuláló gazdag parasztság mellé álltak. Az egész pa
rasztságra ható befolyásuk rohamosan csökkent, pedig magukat az utóbbi 
egyedüli képviselőjének tekintették. 

A július 4-én Moszkvában megnyílt, a szovjetek V. összoroszországi kong
resszusára érkezett 1164 küldöttből mindössze 353 volt baloldali eszer, amíg 
a kommunisták az abszolút többséget alkották. Számuk elérte a 733 főt, a 
többi mensevik, anarchista maximalista és párton kívüli volt/18 

A kongresszust azért hívták össze, hogy alkotmányban rögzítse az Orosz
országban végbement nagy társadalmi átalakulás eredményeit, a proletariá
tus és a dolgozó parasztság szövetségét, a proletariátus diktatúráját megtes
tesítő szovjet államrendet, a föld, az üzemek, a gyárak, a bankok, a vasúti és 
a vízi közlekedési eszközök szocialista tulajdonát stb. 

Mivel a kongresszuson céljaikat — a szegényparaszt bizottságok és az élel
miszerek rekvirálását végző osztagok felszámolását, a breszt-litovszki béke 
felmondását stb. — a többséggel szemben demokratikus keretek között nem 
érhették el, az eszerek államcsínyhez folyamodtak. Ebben nagy mértékben 
támaszkodtak az angol, a francia és az amerikai imperializmusra. Ezek kép
viselői —' mint például a különböző ellenforradalmi szervezkedéseket ösztö
kélő Lockhart angol diplomata — a Nagyszínház egyik páholyából nézték 
végig Szpiridonova, Kamkov és más „baloldali" eszer felszólalását, hallgat
ták a Népbiztosok Tanácsa ellen intézett kirohanásokat. 

Ha nem is központi, de semmiesetre sem elhanyagolható témája volt az 
eszer szónoklatoknak és újságcikkeknek ebben az időben Németország és 
Ausztria—Magyarország hadifogoly katonái felfegyverzésének a kritikája. 
Ügy állították be a dolgot, mintha a bolsevikok a lett lövészek, a magyar és 
a kínai internacionalisták szuronyaira támaszkodnának/19 A soviniszta kispol
gár érzelmeire próbálnak apellálni, az antanthatalmaktól pedig erre hivat
kozva akartak nagyobb segítséget kicsikarni. 

Dzerzsinszkij a német követségről a Trjohszvjattyelj közbe sietett, ahol 
Popovtól, a VCSK moszkvai osztagának eszer parancsnokától Blumkin ki
adását követelte. Amikor belépett az épületbe, kiderült, hogy az eszerek ösz-
szeesküvésének központjába került. Popov előzőleg eltávolította osztagából 
a szovjethatalomhoz hű vöröskatonákat — akiknek tekintélyes része a 
frontra ment — s anarchista fekete-tengeri matrózokkal töltötte azt fel. 
Az utóbbiak segítségével az eszerek lefegyverezték és őrizetbe vették Dzer
zsinszkij t és a kíséretében levő személyeket. Az utcákon feltartóztatták és 
elhurcolták a vezető szovjet és pártfunkcionáriusokat. így fogták el a posta 
és távíró népbiztosát, Podbeljszkijt is, akinek szolgálati gépkocsiján a fő
posta elé hajtottak, amit — az őrséget megtévesztve — ellenállás nélkül bir
tokba vettek. 

48 HcTopHH rpaatflaHCKOH B O H H M B C C C P . T . 3 . MocKBa . 1 9 5 7 . CTp. 1 6 4 . 
49 ripaBAa, Moszkva, 1918. december 29. — Levél Magyarországró l . (Azok, ak ik gyűlöle

tesek az „internacionalista" Szpiridonavának.) 
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Az egész ország területére olyan tartalmú körtáviratot kezdtek leadni, 
hogy a Népbiztosok Tanácsának rendeleteit ne teljesítsék, mivel Moszkvá
ban a hatalom az eszerek kezében van. Felszólították a hozzájuk hű alaku
latokat, hogy azonnal induljanak Moszkvába, mivel a bolsevikok hadi
foglyokat összpontosítanak a fővárosba.50 

A lázadás előre kitervelt módon kezdődött, abban az időpontban, amikor 
keresztelő Szent János napjára való tekintettel — amely július 7-re esett — 
számos vöröskatonát engedtek el szabadságra. A helyőrség alakulatai, köz
tük a lett hadosztály, a város környékén nyári gyakorlaton volt. Sok mun
kás a frontra ment. 

A városi pártszervezetek azonnal mozgósították fegyverfogható tagjai
kat, viszont az adott pillanatban a Kreml lett őrségén és az V. szovjetkong
resszus őrségén kívül szervezett katonai erő alig volt kéznél. Az internacio
nalisták egy részét más helyi osztagokkal együtt még aznap Jaroszlavlba 
vezényelték, ahol hajnalban ellenforradalmi lázadás tört ki, melynek követ
keztében az eszerek támogatásával a fehérgárdista tisztek ragadták ke
zükbe a hatalmat. 

A Nagyszínház őrsége Dzerzsinszkij letartóztatása után a „baloldali" 
eszereket visszatartotta s csak a pártonkívülieket és a bolsevikokat en
gedte ki az épületből. 

Az eszerek tüzérsége ekkor már javában lőtte a Népbiztosok Tanácsának 
székhelyéül szolgáló Kremlt, amelyet a magyar agitátor iskola hallgatói
val erősítettek meg. 

A lázadás leveréséhez szükséges erők beérkezése csak másnap reggelre 
volt várható, de addig is cselekedni kellett. 

Kiszámíthatatlan és súlyos következményekkel járt volna, ha a főpostát 
a távíróhivatallal reggelig a lázadók kezén hagyják. 

A Kremlben sebtében összevont internacionalista osztag — amelyhez a 
Magyar Kommunista Csoport moszkvai tagjai és az agitátor iskola hall
gatói mellett még más magyar, német és román internacionalistákat is 
sikerült mozgósítani — éjjel azt az utasítást kapta, hogy egy lett sza
kasszal és az ukrán kommunisták I. kongresszusára érkezett küldöttekkel 
együtt, Kun Béla vezetésével azonnal foglalja vissza a távíróhivatalt.51 

A mintegy 150 harcosból álló kis csapat a Kreml udvarán gyülekezett 
s innen indult bevetésre.52 A győzelem mámorában úszó eszerek — akik 
ráadásul alaposan felöntöttek a garatra — nem is gondoltak arra, hogy 
a már említett erőviszonyok mellett, alig néhány száz kommunista az éj
szaka kellős közepén támadást kíséreljen meg a mintegy 2000 állig felfegy
verzett lázadó egyik fontos támpontja ellen. Az utcán csend volt — Kun 
Béla osztaga szinte akadálytalanul jutott el a távíróhivatal épülete köze
lébe, a Mjasznyickaja utcáig. 

A hivatal bejárata előtt egy páncélautó állt. A lettek parancsnoka 18 
emberét három csoportra osztotta. Ezek több oldalról egyszerre rohantak 
rá a félelmetes masinára. Szurony és puskatus igénybevételével, lövés nél
kül fegyverezték le a kocsi legénységét, s helyüket a géppuskák mellett 
vöröskatonák foglalták el. Az osztag harcosainak egy része megszállta a 
távirdával szemben levő sarokházat s ott tüzelőállást foglalt. 

50 H a HCTOpHH BcepoCCHHCKOH Hpe3BbmaHH0H KoMHCCHH 1917 1921 rr. CőopHHK ÄOKyMeHTOB. MoCKBa. 1 9 5 8 . 
cTp. 149. 

51 Szociális Forradalom, Moszkva, 1918. július 10. 
52 Gisztl Pál: A moszkvai eszer lázadás leverése és főposta visszafoglalása. Hadtörté

nelmi Közlemények, 1957. 3—4. sz. 182. o. 
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Ezt követően az osztag zöme felrohant a széles bejárati lépcsőn s meg-
lepésszerűen benyomult az előcsarnokba, ahol egy tucatnyi fegyveres lá
zadó tartózkodott. A rohamot vezető Szamuely Tibor oroszul megadásra 
szólította fel őket. Az eszerek a túlerő láttán letették a fegyvert. 

A rohamozó osztag harcosai ezután az emeleteket kezdték megtisztítani. 
Benyomultak az első emeleten levő távíró- és telefonterembe, ahonnan az 
eszerek a bolsevikok hatalmának megdöntéséről szóló táviratokat diktál
ták. Csak néhányan próbálták meg fegyverüket használni, de a fogságot 
senki sem kerülhette el. 

A harcot irányító Kun Béla — aki maga is fegyverrel vett részt az akció
ban — a távirdát rövidesen átadta a szovjet kormány megbízottjának. 
A bolsevikok megdöntéséről szóló eszer táviratok özöne megszűnt. A gé
pek a szovjethatalom híreit röpítették világgá. 

Az osztag a távírda elfoglalása után a környező utcákat tisztította meg. 
Ezzel a bátor fegyverténnyel a forradalom erői ragadták magukhoz a kez
deményezést. 

Hajnali 4 órára már a kormány 720 gyalogossal, 12 löveggel, páncélkocsi
val, 72 lovassal és 40 főnyi géppuskás osztaggal rendelkezett. Az erőket két 
csoportra osztották, az elsőt a mai Kropotkin-kapunál, a másodikat a Pus
kin téren gyülekeztették. 

7-én délelőtt 10 órakor a kormánycsapatok tüzérsége megnyitotta a tü
zet a lázadók fő fészkére. A vezetők gyorsan civilbe öltöztek és kereket ol
dottak. Hamarosan követték őket Popov legényei is, akik a Kurszki pálya
udvar irányába menekültek. A lázadó alakulatok megfélemlített katonái 
közül többen — látva parancsnokuk menekülését — a szovjet kormány 
mellé álltak és kiszabadították a fogva tartott kommunistákat, köztük 
Dzerzsinszkijt. Fokozatosan beérkeztek a városba a riadóztatott lett had
osztály ezredei. Előzőleg ezek megnyerésére a német, valamint az angol 
és a francia ügynökök egyaránt nagy erőfeszítéseket tettek. A lett önkén
teseket azonban nem lehetett megingatni, szilárdan a Népbiztosok Taná
csát támogatták. A kormánycsapatok megszállták a pályaudvarokat és a 
fontosabb utakat. Szétverték, lefegyverezték a vidékről a lázadók segít
ségére érkezett alakulatokat. 

Július 9-re a városban elhallgattak a fegyverek. A lett hadosztály pa
rancsnoka, Vacetisz volt ezredes jelentette a szovjet kormánynak, hogy a 
forradalom ügyéhez hű csapatok, amelyeknek soraiban a magyar agitátor 
iskola hallgatóin kívül Jancsik Ferenc zászlóalja is harcolt,53 a lázadást 
leverték s a fővárosban a rendet helyreállították. 

Az V. szovjetkongresszus folytatta munkáját. Az eszer puccs leveréséről 
szóló beszámoló külön kiemelte, hogy a veszély pillanatában a magyar in
ternacionalisták osztaga, Kun Béla vezetésével, elsőként ajánlotta fel se
gítségét a Népbiztosok Tanácsának, s küzdött hősiesen a lázadás teljes fel
számolásáért. 

A harcok folyamán esett el Horák Antal internacionalista vöröskatona, 
akit a Kreml falánál a lett és az orosz munkásalakulatok díszsortüze mel
lett helyeztek örök nyugalomra54 

53 4pyat6a HapoaoB, MocKBa. 1957. Na 10. cTp. 134. Balogh János: Hadifoglyok az oroszországi 
forradalomban. Sarló és Kalapács, 1932. 10—11. sz. 102. o. 

54 npaBaa, 1918. j ú l i u s 12. 
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A vidéki ellenforradalmi lázadások leverése 

1917 végén több ellenforradalmi szervezet alakult. Az egyik, amely a 
Haza és a Szabadság Védelmének Szövetsége hangzatos nevet vette fel, Ke-
renszkij volt hadügyminisztere, az eszer Szavinkov vezetésével, a francia 
követ támogatásával Jaroszlavlban, Kosztromában, Ribinszkben és más vá
rosokban felkeléseket szervezett. Ezek az akciók összhangban voltak a szö
vetségesek arhangelszki csapatszállításával. 

Jaroszlavlban és Ribinszkben voltak a legnagyobb fegyver- és hadi
anyagraktárak. Ezek megszervezésével az ellenforradalmárok a Keleti Front 
csapatainak az utánpótlási bázisát kaparintották volna kézbe, lehetővé 
téve a lázadók felfegyverzését és az intervenciós csapatokkal való egyesü
lését. 

A jaroszlavli helyőrség soraiba beépültek az összeesküvők. Ellenforradal
már volt a körzeti katonai komisszáriátus több vezetője és a kormányzó
sági milícia komisszárja, Falalajev is. A fehérgárdistákat támogatta a gép
puskások és a páncélkocsi osztály parancsnoki kara. 

Az eszerek által támogatott összeesküvők, Perhurov ezredes és Hopper 
tábornok parancsnoksága alatt július 6-án hajnalban elfoglalták a legfon
tosabb épületeket és fegyverraktárakat. 

A kormányzósági szovjet végrehajtó bizottságnak épületét a 3. internacio
nalista zászlóalj egyik százada védte. Az ellenforradalmárok rajtaütésük
kel úgyszólván teljesen megsemmisítették a századot, s a zászlóalj többi 
harcosát foglyul ejtették. A fehérek a foglyokat egy rozoga volgai uszályra 
hajtották, amelyet a folyó közepére vontattak és ott mintegy 16 napig sor
sára hagyták. 

A városban levő másik két internacionalista zászlóaljat a felkelők kiszo
rították a város központjából a pályaudvarhoz, ahol azok súlyos harcot 
vívtak és állományuk jelentős része elveszett.55 A harcokba bekapcsoló
dott egy 200 főnyi internacionalista osztag is, amelyet Nizsnyij-Novgorod-
ból küldtek egy gabonaszállítmányért Jaroszlavlba.56 

A jaroszlavli internacionalista alakulatok szervezője Denis Koudelka 
cseh bányász volt, aki a későbbiekben a Keleti Front csapatainak soraiban 
ezred-, majd dandárparancsnoki minőségben harcolt. 

A súlyos csapásokat szervedett helyi szovjet erők támogatására Ivanovo-
Voznyeszenszkből, Vologdából, Kosztromából, Petrográdból érkezett se
gítség zömében orosz vörösgárdista munkásosztagok. A harcokba néhány 
internacionalista alegység is bekapcsolódott. Moszkvából egy páncélvonat 
és Geiger János internacionalista zászlóalja, továbbá Ljubimból a kosztro
mai csapatokkal együtt Garasin Rudolf alegysége érkezett Jaroszlavl kör
zetébe. Ide vezényelték a moszkvai eszer lázadás leverése után Jancsik 
Ferenc zászlóalját is.57 

A harcokban, amelyek a városban július 22-ig folytak, az internacionalis
ták alaposan kivették a részüket. Közülük többen elestek, így a vasúti híd 
körüli harcokban halt hősi halált három magyar lovas felderítő: Takács 
Imre, Szabó Albert és Kovács Mihály. Amikor az ellenforradalmárok hely
zete kezdett kilátástalanná válni, vezetőik egy része monitoron elmenekült, 
másik része — Perhurov ezredessel az élen, miután előzőleg a „Jaroszlavli 
Önkéntes Hadsereg" nevében megüzente a háborút Németországnak — el-

55 UnA HMA. $. 5, on. 2, nanKa 7, ea.xp. 35, w. 1—7. 
•r>6 Müller Miklós: Az uráli harcok 1918-ban. Sarló és Kalapács, 1931. 12. sz. 46. o. 
57 Garasin Rudolf: Vörös sapkás lovasok. Budapest, Kossuth Könyvkiadó. 1967. 34—37. o. 
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határozta, hogy megadja magát a német hadifogoly-misszió helyi kiren
deltsége vezetőjének, Balek hadnagynak, s mint hadifogoly a német biro
dalom védelme alá helyezi magát. Balek az ajánlatot elfogadta, a fehérek
től kapott fegyverekkel felfegyverezte a kéznél levő hadifoglyokat s a Vá
rosi Színház körül őrséget állított fel. Itt ütöttek ugyanis tanyát a kudar
cot szenvedett lázadók.58 

A német misszió önkényes eljárását nem hagyták jóvá sem a központi 
hatalmak, sem a szovjetek felsőbb szervei — s az ellenforradalmárok nem 
kerülhették el sorsukat. A volgai uszályokba zárt és éhhalálra ítélt inter
nacionalisták többségét a várost felszabadító szovjet csapatok már nem 
találták életben. A jaroszlavli harcok folyamán rajtuk kívül még számos 
magyar, német, cseh és más nemzetiségű internacionalista vöröskatona ál
dozta életét a forradalom ügyéért. „Sok öntudatos és dicső külföldi mun
kás és paraszt halt hősi halált a harcoló orosz proletariátus oldalán, de ők 
a nemzetközi munkásnép ügyéért áldozták életüket. . ." — írta később az 
internacionalisták jaroslavli szerepéről a Welt-Revolution c. német nyelvű 
lap.59 

A szovjethatalom létét komolyan veszélyeztető lázadás Szimbirszkben 
robbant ki. Itt a Keleti Front eszerpárti parancsnoka, Muravjov július 10-én 
megbízható alakulataival letartóztatta a városi szovjet vezetőit, valamint 
az 1. hadsereg parancsnokát, Tuhacsevszkijt.60 Átvette a teljes hatalmat s 
megüzente a hadat Németországnak, ugyanakkor a csehszlovák hadtesttel 
szemben elrendelte a harc beszüntetését.61 Az egész arcvonal felborulása 
fenyegetett, amikor kormányzósági bolsevik pártbizottság véletlenül sza
badon maradt elnöke, Varejkisz a forradalomhoz hű orosz és internacio-
cionalista alakulatok segítségével 11-én felszámolta a lázadást. Muravjov 
a nemzetközi vöröskatonákkal vívott tűzharcban életét vesztette.62 A ka
land meghiúsítása után a város parancsnokságát Varejkisz vette át, helyet
tese az internacionalisták egyik vezetője, a magyar Raisz íett.63 

Az or joli kormányzóságból a harcképes erőket a Keleti Front megerősí
tésére küldték. Orjol városában a vasutas ezred állományában egy inter
nacionalista zászlóalj maradt Mondre Ferenc parancsnoksága alatt, vala
mint egy internacionalista szakasz, amelyet augusztusban Livnibe rendel
tek a járási szovjet védelmére. 

Livniben az eszerek irányításával ellenforradalmi lázadás tört ki. A túl
erőben levő lázadók elfoglalták a szovjet és a távíró épületét. A kis hely
őrség néhány óráig megpróbálta feltartóztatni a támadást. Az internacio
nalista szakasz egy német fogtechnikus, Minich Henrich parancsnoksága 
alatt a vasútállomást tartotta, hogy az Or j ólból és Kurszkból segítségül 
hívott csapatok ki tudjanak rakodni. Elsőnek az orjoli internacionalista 
zászlóalj érkezett meg augusztus 18-án. A szakaszból ekkor már csak né
hányan voltak életben. Elesett a parancsnok, aki több száz ellenforradal
mártól körülvéve, sebesülten is utolsó leheletéig harcolt. A fehéreket szinte 
megbabonázta egy magyar vályogvető cigány, Ocelár János rendíthetetlen 
bátorsága. Amikor töltényei elfogytak, egymaga ment szuronyrohamra.64 

A zászlóalj megszállta az állomást és tüzérségi tűz alá vette a várost. 
Gruber József újpesti vasmunkás vezetésével — aki a katonaságnál sza-

58 77. ľ. Co<puHOB: OnepKH HCTOPHH BHK. MocKBa. 1960. CTp. 67—68. 
59 Welt-Revolut ion, Moszkva, 1918. augusz tus 8. 
60 M. J[. EoHH-BpyeBuu; BCH BAacTb CoBeTaM. MocKBa. 1964. CTp. 301—302. 
61 B. AAeKceee: BoccTaHHe rAagKoMa MypaBbeBa. CTaAHHrpaa. 1936. CTp. 50—51. 
62 Uo. 58. O. 
63 UO. 101. O. 
64 Gaál András: Az o renburg i fronton. — Sar ló és Ka lapács . 1932. 2. sz. 59. o. 
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kaszvezetői rendfokozatot ért el — 48 internacionalista tört át a mintegy 
2000 ellenforradalmár gyűrűjén, amelyet az utóbbiak a szovjet még ellen
álló tagjai és vezetői köré fontak. Gruber — nem rettenve meg a túlerőtől 
— a lázadókat megadásra szólította fel. Gépfegyverével utcákat kaszált az 
ellenség soraiban. Bár közben súlyosan megsebesült, rohamra vezette ka
tonáit és szétszórta az ellenforradalmár tömeget. Szuronnyal tört utat a vá
ros belsejébe, hogy kiszabadítsa a kivégzés előtt álló szovjet vezetőket és 
vöröskatonákat.65 

A harcban 22 magyar, német és szerb internacionalista esett el, akiket 
katonai pompával Orjol város főterén temettek el.66 

Az internacionalista zászlóaljat a harcokban tanúsított hősiesség elisme
réseképpen a kerületi katonai komisszár önálló zászlóaljjá nyilvánította, 
mely 1918 végétől Ukrajnába harcolt. 

1918 nyarán és őszén az internacionalisták még több más ellenforradalmi 
megmozdulás leverésében vettek részt. Ezek közül ki kell emelnünk az aszt-
rahányiak — név szerint Gavró Lajos, Pados István, Dömök József, Szabó 
Sándor szerepét. Asztrahány ebben az időben az utolsó összekötő kapocs 
egyik fontos láncszeme volt, amely még megmaradt Szovjet-Oroszország és 
Turkesztán között. A Volga alsó folyásánál feküdt, s a Kaszpi-tenger felé 
vezető út kulcspontja volt. 

Augusztus 15-én a fehérgárdisták demagóg módon nagy tömeget mozgó
sítottak a szovjetek ellen— helyesebben a kommunisták ellen, mert sza
vakban a szovjetek híveinek mondták magukat. Birtokukba vették a város 
nagy részét. Gavró Lajos zászlóaljának két századát elfogták és a várba 
zárták. Ide hurcolták a letartóztatott kommunistákat is. 

Az ellenállás központja a kikötői negyedben jött létre, ahol megalakult 
a katonai tanács. A szovjethez hű tengerészek közül néhányan elmentek 
Markovics ezredeshez, az ellenforradalmárok parancsnokához és felaján
lották, hogy megmutatják a bolsevikok rejtekhelyét. Az ezredes elfogadta 
az ajánlatot és legmegbízhatóbb embereit küldte ki a városból a matró
zokkal. Ezzel a vár ellenforradalmi őrsége meggyengült. Ekkor jelentkezett 
nála Gavró is, aki látszólag szintén felajánlotta szolgálatait. A kevés erő
vel rendelkező ezredes elfogadta a hadifogoly tiszt segítségét, aki az első 
adandó alkalmat felhasználva a letartóztatott internacionalistákat kien
gedte és a fegyvertárat megnyitotta. Gavró azonban nemcsak saját embe
reit fegyverezte fel, hanem a fogva tartott asztrahányi kommunistákat is. 

A győzeleimittas fehérek 16-ra virradó éjszaka gyűlésre jöttek össze a 
várban, de vesztükre. Az Őrséget Gavró internacionalistái váltották fel, s 
a gyűlés résztvevőit letartóztatták.67 

Mikor megérkezett Kirov a Lenin-ezreddel és a Dzsangilindisz-osztag-
gal, a vár és környéke már szilárdan a forradalmi erők kezében volt. 

Harcok a Bajkál partján 

Június 16-án lejárt a Mariinszk körzetében kötött fegyvernyugvás. Gajda 
csapatai támadásba mentek át. 

A szovjet erők Krasznojarszknál két arcvonalon harcoltak, nyugaton 
Gajda, keleten pedig Kanszknál Usakov alezredes fehér gárdistái ellen. 

65 Welt-Revolution, Moszkva, 1918. szep tember 12. 
66 Gaál András-, i. m. 60. o. 
67 Dömök József: Egy in te rnac iona l i s ta életéből. Sar ló és Kalapács , 1931. 1. sz. 56. o. — 

P l . Arch ívum. Gavró Lajos v isszaemlékezése, sz. n . 
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Gajda már június 15-én útnak indított egy átkaroló alakulatot a szovjet 
erők szabadon hagyott szárnyán, a mariinszki állások mögé. 16-án reggel 
megindul a frontális támadás is, s a vörös csapatok két tűz közé szorultak. 
„A magyarok a végsőkig harcoltak — írta később erről az ütközetről 
Gajda — és szünet nélküli támadásokkal tudtuk csak kiverni őket az ár
kokból. 17 óra tájban befejeződött a harc, úgyhogy frontális csoportunk a 
vasútvonal mentén nyomulhatott előre. 

fiOO foglyot ejtettünk, javarészt oroszokat. Másnao 300 vöröskatonát — 
zömében magyarokat — temettünk el. A halottak száma nagyobb volt, 
mert sokan közülük az erdőben maradtak temetetlenül vagy belefullad
tak a mély mocsárba."68 Nagyrészt azok a magyar internacionalisták estek 
itt el, akiket Acsinszkben és Krasznojarszkban a Külföldi Munkások Kom
munista (szociáldemokrata) Szervezete toborzott az ellenforradalmárok tá
madásának feltartóztatására. 

Június 14-én Irkutszkba ellenforradalmi lázadás tört ki. Az ellenség ki
használta azt, hogy a csapatok a frontra mentek. A lázadók megtámadták a 
börtönt és kiszabadítottak 100 letartóztatott tisztet. Az irkutszki munká
sokkal együtt a szovjet felfegyverezte a forradalommal szimpatizáló hadi
foglyok egy részét is, akik osztrák—magyar és német egyenruhában vet
tek részt a harcokban. Kegyetlen, váltakozó sikerű harc bontakozott ki. 
Az ellenforradalmárok birtokukba vették a tüzérségi laktanyát, amelyet 
a felkelés fő támpontjává változtattak. 

A laktanya visszafoglalására az internacionalisták kaptak parancsot. Hatá
rozott rohamuk megtörte a fehérek elkeseredett ellenállását.69 A munkások és 
az internacionalisták visszaállították a város forradalmi rendjét. Az ellen
forradalmárokkal szimpatizáló amerikai konzulátus vezetője a szovjethatalom 
megszilárdulását látva Irkutszkból értesítette az amerikai külügyminiszté
riumot, hogy a Vörös Gárda állományának 60%-át felfegyverzett hadifoglyok 
alkotják.70 Knight admirális, az Amerikai Egyesült Államok ázsiai flottájának 
parancsnoka néhány nap múlva úgy adta tovább az irkutszki eseményeket, 
mintha német hadifoglyok foglalták volna el a várost. Tájékoztatása jelentős 
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a cseh hadtest megsegítése címén az ame
rikai kormány elhatározta a távol-keleti intervenciót.71 

Krasznojarszkba június 21-én vonultak be a fehérek. Az elfogott bolsevi
kokat — köztük az acsinszki internacionalisták vezetőjét, Kiss Ferenc gyógy
szerészt, a Galilei Kör egykori titkárát — kivégezték. 

A Szibériai Központi Szovjet azonban nem adta fel a harcot, s Nyizsnye-
ugyinszk körzetében aktív védelemmel igyekezett a fehéreket feltartóztatni. 
Itt vetették harcba a cseremhovói bányászok osztagait és a Vörös Hadsereg 
irkutszki alakulatait, amelyek részben internacionahstákból álltak. Hozzájuk 
csatlakoztak a Szemjonov-arcvonalról elvont csapatok, köztük az első omszki 
proletárosztag, amelynek zöme magyar volt. 

A front parancsnoki teendőit Golikov, a vezérkar főnöki tisztet Omaszta 
Frigyes látta el,72 akit a különböző források hol osztrák, hol magyar munkás
ként emlegetnek. 

68 Rudolf Gajda: i. m. 42. o. 
69 Wimmer Ernő: Az i rku t szk i hadifogoly-mozgalom 1918-ban. Sar ló és Kalapács , 1931. 11-

sz. 39. o. 
70 P a p e r s Relat ing to t h e Foreign Relat ions of the United S ta tes . 1918. Russia, Vol. I I . 

Washington, 1932. 217. o. 
71 George F. Kennan: A m e r i k a und die Sowje tmacht . Die Entsche idung zur in t e rven t ion . 

S te ingrüben Verlag, S tu t tgar t , S. 371—376. 
72 Fried Dezső: Az in te rnac iona l i s ták ha rca a szibériai e l lenforradalom ellen 1918-ban. 

Sarló és Kalapács , 1930. 10—11. sz. 68. o. 
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A szovjet csapatok ellentámadásba mentek át. A támadás sikeresen bonta
kozott ki, s mintegy háromnapos harc után, június 24-én az omszki inter
nacionalista osztag elfoglalta Nyizsnyeugyinszk elővárosát.73 

„Legjobb egységeiket, a katonai városrész körüli védelmi vonalam ellen 
összpontosították — írja Gajda a szovjet frontparancsnokságról szólva —, 
kb. 2000 magyarból álló alakulatuk egymást követő hullámokban szakadatlan 
támadta kis létszámú védelmi rendszerünket. Páncélgépkocsijuk több ízben 
áttörte arcvonalunkat, úgyhogy századaink kénytelenek voltak visszavonulni. 
A helyzet válságosra fordult. Katonáink, akik bőrig áztak a szakadatlanul 

A Bajkál menti harcok egyik színhelye 

zuhogó esőben, halálosan kimerültek a küzdelemben, elvesztették a győze
lembe vetett hitüket."74 Az ellenforradalmi csapatok demoralizálásában jelen
tős szerepük volt a csehszlovák internacionalistáknak, akik felvilágosító 
munkát végeztek a félrevezetett légionáriusok között.75 

Még egy kis nyomásra és kitartásra lett volna szükség, s a szovjet erők 
birtokba vehetik Nyizsnyeugyinszkot. A cseremhovóiak katonailag kikép
zetlen és fegyelmezetlen alakulatai megrettenve a tüzérségi tűztől, feladták 
állásaikat, s ezzel szabadon hagyták az omszki és sztretyenszki magyarok 
balszárnyát, akik ezután mást nem tehettek, mint visszavonultak.70 A vissza
vonulást július 12-ig, Irkutszk feladásáig Müller Armand, Lányi Imre és 
Grimm csitai internacionalista osztaga fedezte.77 Lányi a visszavonulás során 
Irkutszkban elesett. 

73 Uo. 
74 Rudolf Gajda: i. m. 46. o. 
75 UO. 
76 Fried Dezső: i. m. 68. o. 
77 Müller Armand: A for rada lom tüzében. Budapes t , Zr ínyi Katonai Kiadó, 1959. 72—76. o . 
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A Bajkál menti harcok vázlata 



A szovjet csapatok a Bajkál-tó partjára vonultak vissza, mely különösen 
alkalmas volt védelmi harcokra. A tavat vulkanikus, nehezen járható hegyek 
és áthatolhatatlan őserdők koszorúzzák. A part mentén sziklába vágva mint
egy negyven alagúton át halad a vasútvonal. 

A védelem megszervezésében kiemelkedő szerepük volt az internacionalis
táknak, az osztrák Stephan Singer főhadnagynak, Omasztának, a magyar 
Fried Dezsőnek és másoknak. Singer a frontparancsnok helyettesének tisztét 
töltötte be. Fried Dezső, aki júliusban a vezérkari főnök helyettese, augusz
tusban pedig helyettes frontparancsnok volt, Berjozovkáról és más hadi
fogolytáborokból munkaerőt toborzott a Kultuknál folyó erődítési munká
latokhoz. Két jégtörő komphajót, az ..Angarát" és a „Bajkált" lövegekkel 
szereltette fel, és megszervezte a baj káli flottillát, amely a védelem jobb
szárnyát zárta le. A hajók legénysége Gajda szerint „teljesen megbízható 
magyarokból állott".78 A flottilla saját deszant alakulattal is rendelkezett, 
amelyet részben csitai internacionalistákból szerveztek.79 

A szovjet erők a Kultuk és Miszovaja közötti térségben 6000—7000 főt tet
tek ki, a harcoló állomány Kultuk körzetében azonban mindössze 3000 em
berből: a cseremhovói bányászok vegyes osztagából, a csitai vasúti munká
sokból, Müller Armand parancsnoksága alatt a csitai hadifoglyok egy vegyes 
internacionalista osztagából, az Ungar parancsnoksága alatt álló angarai 
zászlóaljból, az anarchisták csapatából, egy tüzérosztályból, egy páncélvonat
ból és megerősítésképpen a felfegyverzett „Bajkál" jégtörőből állott.80 A har
cosok mintegy felét az internacionalisták tették ki. A zsákmányolt okmá
nyok, hadifogoly-vallomások és más források ennél magasabb arányt állapí
tanak meg.81 A csehszlovák parancsnokság július 31-i helyzetről származó 
adatai szerint az internacionalisták az itt harcoló állomány 70%-át alkották.82 

Az egységes irányítás hiánya, az anarchisták fegyelmezetlensége révén a 
fehér alakulatoknak sikerült a Kultuk előtt kiépített védőállásokat még az
előtt elfoglalni, hogy azokat a szovjet erők megszállták volna. A balszárnyon 
beszivárgó fehérek visszavonulásra késztették a védőket, akik Szlugyenká-
hoz vonultak vissza. 

Az erőviszony ekkor erősen az ellenforradalmárok javára tolódott el. Vla
gyivosztokban megdöntötték a szovjethatalmat, s az intervenciós csapatok 
feltartóztatására Távol-Keleten jelentős erőket kellett bevetni. 

Veszélyben volt a Bajkál mentén harcoló csapatok háta egy Mongóliából 
kiinduló támadással szemben is. Ezért Lavrov alakulatát Troickoszavszkba 
rendelték. Ide tartottak Kalarandasvili anarchistái is. Útközben július 19-én 
és 20-án Berjozovkán Lavrov felfegyverezte a hadifoglyok egy részét. 

„Felállítottunk két gépfegyvert — emlékezik vissza később erre a mozgó
sításra Körösi Sándor — felsorakoztattuk a hadifoglyokat mind egy szálig: 
magyarokat erre — cseheket arra az oldalra, németeket amarra. Odament 
hozzájuk az orvos és megkérdezte: 

— Mi fáj? 
— Semmi. 
— Tudsz lőni? 
— Tudok. 
Megszámoltunk száz embert és elküldtük a vagonhoz, ahol kiadtuk a fel-

78 Rudolf Gajda: i. m . 50. o. 
79 Fried Dezső: i. m. 68. o. * 
80 Müller Armand: i. m. 80—81. o. 
81 VHA. OCSNR pro Rusko , Stab 2. div. k r . 12. 11/78. 
82 Uo. 
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szerelést. így szedtünk össze 2800 magyart."83 Közülük több mint ezren tény
legesen részt vettek a harcokban. Az önkéntesség elvének érvényesülése a 
harc különböző szakaszaiban viszonylagos volt. A fehérek általában mozgó
sították a csehszlovák, a délszláv, a román, az olasz hadifoglyokat, a vörösök 
pedig helyenként és időnként mozgósították a magyarokat, osztrákokat és a 
birodalmi németeket. 

A Bajkál menti harcokban az első vonalban, a mögöttes területen, valamint 
hadimunkához közel 10 000 volt hadifogoly szolgálatait vette igénybe a Szibé
riai Központi Szovjet.84 

A Szlugyankából visszavonuló szovjet csapatok felrobbantották a 39. alagút 
bejáratát, s ezzel hosszabb időre megakadályozták az ellenfél szerelvé
nyeinek előrenyomulását. Gajda hadifoglyokat, kínai és orosz munkásokat 
mozgósított a helyreállító munkához, amit a baj káli szovjet flottilla tüzérségi 
tűzzel és deszantok partratételével késleltetett. 

A fehérek szintén akcióba léptek. Pepeljajev ezredes hadtestét, amely tisz
tekből szervezett ezredekből állott, a hegyi ösvényeken át a szovjet erők 
oldalába vetették be. Július végén Murinónál a vörösgárdisták kezdetben 
visszavetették Pepeljajev élosztagait. 

Gajda ezt követően Pepelj aj evvel a szovjet csapatoknak csapdát állított. 
A hegyekben rejtőző fehérgárdista ezredek augusztus 6-án reggel váratlan 

csapással elfoglalták a pálya egy szakaszát Murino előtt, és elvágták az első 
vonalban harcoló csapatok szerelvényeit. Az első ellenlökést a fehérek vissza
vetették. „A legkritikusabb pillanatban a bolsevikok erősítést kaptak Muri
nóból — írja az ellenfél, erejét kissé eltúlozva az itt kialakult csatáról Gajda 
—, mégpedig 4000 magyart. A magyarok a sűrű köd leple alatt oldaltámadást 
intéztek Pepeljajev ezredes csoportja e l len . . . A bolsevikok minden erejüket 
arra összpontosították, hogy ezt a csoportot elvágják a vasúti pályától, ha 
ugyanis sikerült volna ez a tervük, akkor a vonatokat is szabaddá tehették 
volna. A magyarok újabb támadása következtében Pepeljajev ezredes kény
telen volt visszavonulni, míg csapatainak egy része szétszóródott az erdősé
gekben."^ 

A fehérek túlereje a harcokban végül mégis felülkerekedett. Arcból támadó 
csapataik visszavetették a magyarokat. A szovjet erőkre Murinónál súlyos 
csapást mértek. 

Az új védőállásokat Tanhoj állomása előtti völgyben magyar és német 
internacionalisták, csitai vasúti munkások és Metyelica irkutszki osztaga 
foglalta el. A balszárnyat az anarchisták biztosították, de a kritikus időben 
otthagyták állásaikat. 

A murinói harcok idején az ellenfél erejének megosztása céljából az 
„Angara", a „Krugobajkalec" és az „Innokentij" fedélzetén, valamint az 
utóbbi vontatta uszályon 150 csitai internacionalista indult vállalkozásra a 
Bajkál fehérek megszállta északnyugati partja irányába. Augusztus 4-én 
Glotousztnojenál tüzérségi támogatással partraszálltak, elfoglalták a falut, 
majd miután pánikkeltés céljából elterjesztették, hogy mintegy ezer főt tesz
nek ki, s a part más pontjain is hasonló vállalkozásokra került sor, a viharos 
tavon visszavonultak bázisukra.86 

83 HIL. FT. Internacionalista gyűjtemény, 118. doboz. 
GreHorpaMMa 3aceaaHHa HHTepHau,HoHaAbHoro aeinAHiecTBa OT 27/IV. 1933 r. — 
Az eredeti a Szovjetunió Forradalmi és Szocializmus Építése Múzeumában van. 

84 íJeHTpaAbHWH TocyflapcTBeHHWH Apxmj CoBeTCKoň A P M H H , (a t o v á b b i a k b a n U ľ A C A . ) (j>. 28361, on. 3, 
ea.xp. 450, A. 36.; A. H, HKOBACB: HHTepHaijHOHaAbHaH coAHaapHocTb TpýaniijHxcH 3apy6e»Hbix crpaH c HapoAaMn 
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85 Rudolf Gajda: i. m. 54—55. o. 
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A flottillát a parton folyó harcok kötötték le, és elhanyagolta a járőrözést. 
Így lehetővé vált, hogy Usakov alezredes erős osztaga Poszolszknál, a 
Bajkáli Front csapatainak hátában augusztus 16-án folyami gőzösökről és 
uszályokról akadálytalanul és észrevétlenül partraszálljon. Sőt, két hajójuk 
Tanhojnál meglepetésszerű tüzérségi támadást hajtott végre a szovjet flot
tilla és a part közelében harcoló csapatok ellen is. 

Usakov alakulatának megjelenése Bojarszk és Kamenszk között megpecsé
telte a Tanhojnál harcoló csapatok sorsát. Nagy részük szétszóródott a kör
nyező hegyekben, csak 200 internacionalista, ugyanannyi csitai vörösgárdista 
és 25 anarchista törte át a fehérek gyűrűjét Poszolszknál.87 

Ezzel lezárultak a Mariinszktól a Bajkál keleti partjáig mintegy három 
hónapig tartó harcok, amelyekben az internacionalistáknak — köztük külö
nösen a magyaroknak — kiemelkedő szerep jutott. 

A távol-keleti arcvonalon 

Az Amur mentén és a Csendes-óceán partja közelében 1917 végén több 
mint 14 000 hadifogoly élt. A legénység nagy részét magyarok alkották. A Vla
gyivosztok! és a habarovszki bolsevik pártbizottság felvilágosító és szervező 
munkát végzett közöttük. 1918 tavaszán a hadifogoly-ügyek intézésével Kim-
Sztankevicset, a Távol-Keleti Szovjet koreai származású külügyi népbiztosnő
jét bízták meg. Áprilisban ide, messze keletre is eljutottak az Omszkban 
kiadott Forradalom c. lap számai. A konzervatív tisztek és a forradalmi 
érzelmű magyar és csehszlovák legénység között összeütközésekre került sor. 
A habarovszki élelmezési állomás parancsnoka, Nikolowski Ferenc főhadnagy 
a május 1-i tüntetésen részt vett legénységtől megvonta a pénzjárandóságot. 
A reakciós és a forradalommal szimpatizáló tisztek között is kiéleződött az 
ellentét. A svéd konzul közbenjárására a haladó elemek ellen hajszát indí
tottak. Válaszul a Távol-Keleti Népbiztosok Tanácsa május 22-én engedé
lyezte, hogy a hadifoglyok szabad polgárokként a táboron kívül is lakhatnak. 
Dr. Balló Gáspár zászlós, Teichner Ádám szakaszvezető, Taly András főhad
nagy, Gaál Ferenc, Szála y István, Muntján János, Goldfinger Ágoston és 
mások részvételével Habarovszkban megalakult a magyar kommunista szek
ció, mely a hadifoglyok felvilágosítását és a Vörös Hadseregbe való toborzását 
irányította.88 

Május végén, amikor Kalmikov és Orlov fehérgárdistái átlépték Vlagyi
vosztoktól keletre Grogyekovónál a mandzsu—szovjet határt, a frontra irá
nyították a csehszlovák internacionalista zászlóaljat, amely 300 harcost 
számlált, továbbá a vlagyivosztoki internacionalista osztagot, amely 103 ma
gyar, 26 kínai, 243 orosz és ukrán vöröskatonából állott,89 egy lett századot, 
amelynek 150 főnyi állományát a nyikolszk-usszurijszki és szpaszki hadi
fogolytáborokból 200, többnyire magyar internacionalistával egészítették ki,00 

200 nyikolszk-usszurijszki vasúti munkást, egy román internacionalista sza
kaszt (60 harcos) és még néhány délszláv internacionalistát, valamint egy 
páncélozott vonatot és 5 löveget. Az itt összpontosított, mintegy 1200 vörös
katona harcát két cseh internacionalista tiszt, Vaclav Mirovský és Josef 

87 B. B. PHÔUKOB: JJeHTpOCHÔHpb. HoBOCHÔHpCKoe O6A. H3fl. 1949. CTp. 108 109. 
88 B: íl. ľoAuoHKo: B ome 6opb6w. ľocnoAHTHsaaT, MocKBa. 1958. CTp. 74; Főváros i Levél tár , B p . Kir . 

Ügyészség. 13/808/1920. 
89 A. E. AHTOHOB: BoeBoS BoceMHaaijaTbiH von, MocKBa. 1961. CTp. 112. 
90 VHA OGSNR pro Rusko . S tab 2. div. k r . 12. 11/78. — 
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A habarovszki internacionalista ezred zászlaja 

Klinder irányította. Néhány hét leforgása alatt sikerült a fehéreket a határon 
túlra szorítani. 

Június 29-én Vlagyivosztokban az angol és az amerikai konzulátus aktív 
közreműködésével a csehszlovák csapatok egy része megtámadta a szovjetet 
és átvette a városban a hatalmat. A 3., a 4. és a 11. csehszlovák ezred katonái 
megtagadták a harcot a Vörös Hadsereg ellen, s ezért a lázadók lefegyverez
ték őket. 

A meglepésszerű támadás a szovjethez hű erőket kiszorította a városból. 
Harcolva vonultak vissza Nyikolszk-Usszurijszkig, ahol megpróbálták feltar
tóztatni a több mint 60 főből álló, tüzérséggel jól megerősített csehszlovák 
ezredek előrenyomulását. A munkások mozgósítása mellett önkénteseket 
toboroztak a helyi fogolytáborokban. Július 2—3-án ide vonták vissza Gro-
gyekovóból Mirovský és Klinder alakulatait. A csehszlovák csapatok adatai 
szerint ekkor a szovjet erők 3600 emberéből 800 volt magyar és német, 150 
pedig csehszlovák.91 

A lázadó csapatoknak sikerült birtokba venni a Henyin magaslatot, amely 
uralta Nyikolszk-Usszurijszk védelmi állásait. A frontparancsnokság az 1. 
internacionalista és a lett századot küldte a magaslat visszafoglalására, de 
azok, minden hősiességük ellenére sem tudták feladatukat teljesíteni. Az in
ternacionalista század 376 harcosából, kiknek a zöme magyar volt, csak 179-en 
maradtak életben. Felmorzsolódott a lett század is, amelynek soraiban már 

91 VHA. OCSNR pro Rusko. Výkony Výbor. kr. 18. 
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Az usszurijszki arcvonal 



Július 7-én csak 60 magyar maradt.92 Súlyos veszteséget szenvedtek az ellen
forradalmárok is. A Henyin magaslatért folyó harcokban megsemmisült a 10. 
csehszlovák lövészezred, a 9. pedig súlyos veszteséget szenvedett. 

Az állások további tartása lehetetlenné vált és a szovjet csapatokat július 
5-én Szpaszk körzetébe kezdték átcsoportosítani, ahol a cementgyárnál levő 
dombokon foglaltak védelmi állásokat. 

Nyikolszk-Usszurijszkot csak nehezen vehették birtokukba a csehszlovák 
lázadók. A hadifoglyok egy része lefegyverezte a tétlenkedő táborőrséget, 
felfegyverkezett és a házakból tüzelt a bevonuló fehér csapatokra.93 A fogoly
tábor elfoglalása után a csehszlovák parancsnokság összeszedett egy csomó 
táborban maradt és addig passzívan viselkedő magyar hadifoglyot és Vlagyi
vosztokba irányította őket, azt állítván, hogy az arcvonalon harcban fogták 
el őket. Ezzel a manőverrel is igyekeztek a még ingadozó légionáriusokban a 
nacionalista gyűlöletet felkelteni. 

A szpaszki védelem megerősítésére rendelték a blagovescsenszki inter
nacionalista lovasosztályt, amely még 1918 márciusában részt vett Gomov 
atamán lázadásának leverésében. 

A front parancsnokául a Távol-Keleti Népbiztosok Tanácsa Szakovics 
tüzértisztet nevezte ki, vezérkari főnök Radigin, volt tengerészhadnagy 
lett. Habarovszkban és környékén fokozott ütemben folyt a 18—42 éves 
munkások, a katonaköteles parasztság és a kozákság mozgósítása. Ezzel 
párhuzamosan haladt a hadifoglyok toborzása is. Ebben kiemelkedő szere
pet játszott Balló Gáspár, aki a habarovszki szovjet végrehajtó bizottsága 
katonai osztálynáak helyettes vezetője volt. Az újonnan szervezett zászló
aljakat azonnal a frontra irányították. A város helyőrségében — amely az 
ellenforradalmi megmozdulásokat fojtotta el, s a frontcsapatok hátát biz
tosította — átlagban 600 internacionalista teljesített szolgálatot. A magyar 
és csehszlovák forradalmi szervezet befolyása csak a városban és környé
kén 3000 hadifogolyra terjedt ki.94 A toborzó tevékenység más városok és 
ipartelepek hadifogolytáboraiban is folyt, s július végén és augusztus kö
zepén Szakovics főparancsnok közlése alapján 14 000 vöröskatonából és 
vörösgárdistából — csehszlovák adatok sezrint 10 000 — akiket a front és 
a mögöttes területek védelmére mozgósítottak, a volt hadifoglyok 4000— 
4500 főt tettek ki.95 

A Külföldi Munkás Iparegyesületének segítségével a habarovszki szovjet 
megszervezete az 1. habarovszki internacionalista partizánosztagot. Pa
rancsnokául Karaics tengerészfelcsert, törzsfőnökéül pedig szentgáli Tóth 
Zoltán főhadnagyot nevezték ki. Az osztag 4 gyalogos századból — me
lyeknek összlétszáma 1200 embert tett ki —, egy könnyű tüzérosztályból 
(4 löveg), egy lovasosztályból, egy géppuskás osztagból (8 géppuska) állott. 
A hadtáp parancsnoka Sári zászlós, a lovasosztályé pedig Unger Béla 
zászlós volt.96 Augusztus 10-én az osztag századaiból két zászlóaljat szer
veztek, amelyek az arcvonal legharcképesebb alakulati közé tartoznak. 

A helyi vasúti (munkások magyar hadifogoly-szakemberek segítségével 
páncélvonatot építettek. 

92 VHA. OCSNR pro Rusko . Stab 2. div. kr . 12. 11/78.; V. P . Golionko: i. rn. 69. o. 
93 Bopböa sa BAacTb CoBeTOB B.FIpHMopbe (1917—1922 r r . ) BABAHBOCTOK. 1955. crp. 141. 
94 Vladimir Klecanda; Operace českos lovenského vojska na Rusi v le tah 1917—1920. P r a h a , 

1921. (k n á c r u t u č. 3). 
95 VHA. OCSNR pro Rusko . š t á b 2. div. k r . 12. n /78. CBOÄKH OT 14—18. VIII/V. P . ; Go-

lonko: i. m . 78. o. 
96 TocyflapcTBeHHWH ApxHB XaöapoBCKoro Kpaa, <j>. 981, on. 1, efl.xp. 1, A. 109. — 

V. P . Golionko: i. m. 7#—75. o. 
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Július 16-án a fehér-cseh parancsnokság megkísérelte két oldalról átkarolni 
a vörös csapatok szpaszki állásait. A legerősebb ellenséges oszlop Zeljonov-
kánál megkerülte a szovjet védelem szabadon hagyott balszárnyát. Ekkor a 
frontparancsnokság egy internacionalistákból álló osztagot küldött, hogy 
vágja el a fehérek visszavonulási útját, vasút szerelvényen pedig vörösgár
distákat vetett harcba, hogy támadják szembe az előnyomuló ellenséges erő
ket. Az ellenforradalmi alakulat katonái két tűz közé szorultak, s pániksze
rűen menekültek hátra. Az állások megkerülésének könnyebb elhárítása ér
dekében a Vörös Hadsereg egységei, mintegy 100 km-rel északabbra, Usszu-
ri vonalára vonultak vissza, 

A mozgósítások eredményeként a fehérek és a szovjet csapatok közötti 
erőviszonyok kiegyenlítődtek. A Vörös Hadsereg egységei aktív hadműve
letekbe kezdtek. Július 31-én Szak ovi cs általános támadást rendelt el. A jobb
szárnyon Urbanovics parancsnoksága alatt egy 4000 vöröskatonából álló tá
madó oszlop augusztus 1-én kemény küzdelemmel elfoglalta a csehszlovák 
védelem kulcsát jelentő Kauli magaslatokat. Sevcsuk parancsnoksága alatt 
egy 800 főnyi osztag az Usszuri folyó keleti partja mellett nyomult előre, 
azzal a céllal, hogy Szpászk körzetében elvágja az ellenség visszavonulási 
útját. 

Augusztus közepén a szovjet csapatok Nyikitovka és Duhovszka felé 
közeledtek. A balszárnyon harcoló habarovszki internacionalista asztag 7. 
zászlóaljának felderítői augusztus 16-án Afanaszejevka irányában megfuta
mítottak mintegy 400 fehérgárdistát. 

Flegontov és Karaics egységei augusztus 23-án Duhovszkánál elérték a 
vasútvonalat, s elvágták a fehór-csehek, valamint Kalmikov alakulatainak 
visszavonulási útját. Ekkor lehetőség nyílt Vlagyivosztok felszabadítására. 
Az antanthatalmak azonban, látva csatlósaik köszöbön álló vereségét, saját 
csapataikkal nyíltan beavatkoztak a küzdelembe. 

Augusztus közepén már a partraszállt angol és francia zászlóaljak alkották 
a fehér-cseh és az ellenforradalom orosz csapatok tartalékát, amelyek a har
cokba is kezdtek beavatkozni. A Fülöp-szigetekről Vlagyivosztokba rendelték 
a 27. és 31. amerikai gyalogezredeket. Az Amerikai Egyesült Államok bele
egyezett nagyobb japán erők partraszállásába. Ezek hamarosan meg is érkez
tek Vlagyivosztokba. A szövetséges intervenciós csapatok parancsnoka Otani 
japán tábornok lett, aki utasította a 12. japán hadosztályt, hogy nyomuljon 
előre Habarovszk irányába. A harcokba bekapcsolódott a 27. amerikai gya
logezred is. 

Augusztus 23-án Flegontov, valamint Karaics orosz és internacionalista ka
tonái még sikeresen visszaverték a japán elővédet, amelynek három századát 
semmisítették meg, 24-én azonban megindult az intervenciósok általános tá
madása. Az erőviszonyok a frontális harc további folytatásához a szovjet 
csapatok számára kedvezőtlenekké váltak. 11 000 vörös gyalogos és tüzér, 
valamint 900 lovas állt szemben 60 000 japán, 1000 francia, 1000 angol, 3000 
amerikai, 14 000 csehszlovák initervencióssal és 6000 orosz fehérgárdistával97 

— nern is beszélve a partra tett külföldi csapatok technikai és anyagi fölé
nyéről. 

A Vörös Hadsereg orosz és internacionalista alakulatai utóvéd harcokat 
folytatva vonultak vissza Habarovszk irányába. Szeptemberben az interven
ciósok és a fehérek teljesen urai lettek Szibériának és Távol-Keletnek. Né
hány száz internacionalista a tajgába vonult, hogy kivárja a partizánharc 
megkezdésére alkalmas időpontot. 

97 Vladimir Klecanda: i. m. č. 4. (térképvázlat) 
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Az internacionalisták katonai szerepe 1918 nyarán a Volga mentén, az Uraiban, 
Szibériában és Távol-Keleten 

Szibériában és Távol-Keleten a szovjetek átmenetileg vereséget szenved
tek. A harc mégsem volt értelmetlen. 1918 májusától szeptemberig, majdnem 
négy hónapon át a Bajkáli Front, a Bajkálontúli Front és az Usszurijszki 
Front csapatai lekötötték a csehszlovák hadtest alakulatainak több mint a 
felét, a 3. hadosztályt, amelynek a parancsnoksága Vlagyivosztokban székelt, 
és a 2. hadosztályt, amely Kurgántól keletre tartotta •megszállva a szibériai 
vasútvonalat, összesen több mint 25 000 embert.98 Lekötötték továbbá Szem-
jonov és Kalmikov atamán, Horvát tábornok és Pepeljajev ezredes közel 
12 000 fehérgárdistáját, valamint júliustól szeptember közepéig 60 000 japán 
katonát, és az amerikaiak, az angolok és franciák 5000 embert kitevő inter
venciós seregét." 

Ennek a több mint 100 000 jól felszerelt és kiképzett katonát számláló erő
nek csak részleges bevetése a Volga mentén, az Uraiban támadó, jól szerve
zett és harcedzett csehszlovák és orosz fehérgárdista csapatok támogatására, 
amikor azok június, július és augusztus folyamán a forradalom központja, 
Moszkva felé törtek, beláthatatlan következményekkel járhatott volna. 

Ekkor folyt ugyanis a Vörös Hadsereg csapatainak mozgósítása. Június ele
jén és közepén az ellenforradalmi lázadás kibontakozásakor a Keleti Front 
mindössze 20 000 emberrel rendelkezett, melyből mintegy 4000 volt interna
cionalista,100^ csak a hó végén érte el az 50 000-es létszámot.101 Július és 
augusztus folyamán a Volga mentén és az Uraiban a Vörös Hadsereg vé
delmi harcokra kényszerült. Az erélyes mozgósítások és átcsoportosítások 
azonban már augusztus végén éreztették hatásukat. 

A szovjetköztársaságot ekkor keletről fenyegette a legfőbb veszély. Ebben 
a kritikus időszakban az intervenciós és ellenforradalmi erők feltartóztatá
sából a helyi munkások és szegényparasztok mellett, akik a harcok fő ter
hét viselték, a hadifoglyok soraiból kikerült internacionaisták derekasan ki
vették részüket. Az usszurijszki arcvonalon és a Szemjonov-arcvonalon a 
harcosoknak csaknem egyharmadát, a Bajkál mentén küzdő szovjet csapatok
nak mintegy felét alkották. Több ezren harcoltak az Uraiban ós a Volga men
tén. Az orosz munkásokkal, szegényparasztokkal vállvetve vívott hősi küzdel
mük, helytállásuk megteremtette a Vörös Hadsereg első komoly győzelmeinek 
feltételeit, időt biztosított a szovjet erők mozgósításához, kiképzéséhez és fel
vonulásához, végeredményben annak a hátrányos katonai helyzetnek a fel
számolásához, amelyet az ellenforradalmi lázadás váratlansága okozott. 

A magyar kommunista csoport jelentése szerint 1918 őszén a harcban álló 
50 000 internacionalistának — akikről akkor adatokkal rendelkeztek — 60— 
70%-a volt magyar.102 A jelzett időben kezdett csökkenni az internacionalis
ták súlya és szerepe a Vörös Hadseregben, mivel a középparasztság politikai 
magatartásában ekkor következett be a fordulat a szovjethatalom javára. 
Szeptembertől megkezdődött a dolgozó parasztság fegyveres szolgálatra al-

98 B. B. XpyAee: HexocAOBauKHH MHTejK H ero AHKBHAaLjHH. MOCKBS. 1940. CTp. 10. 
99 Vladimir Klecanda: Operace českos lovenského vojska na Rusi v letaí i 1917—1S20. P r a h a . 

1921. — č. 4. 
100 Ju. Scserbakov: i. m. 304. o. 
101 C. M. KAHJÍKUH: Ha aaigme OKTHÔPH. H34. «Hayna» MocKBa. 1965. CTp. 207. 
102 u n A HMA. $. 17. on. 4, ea-xp. 35, A. 21. — Közli Zsilák András: Az OK(b)P m a g y a r cso

por t j ának szerepe a Vörös Hadse reg in te rnac ional i s ta egységeinek szervezésében (1918—1919) 
— Tör téne lmi Szemle, 1961. 3. sz. 352. o. 
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kalmas korosztályainak mozgósítása. Ennek ellenére, 1918 októberének elején 
a Vörös Hadsereg személyi állományának még 10—11%-át az internaciona
listák alkották."* 
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А Н Т А Л Й О Ж А : 

РОЛЬ ВЕНГЕРСКИХ И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И С Т О В В БОЯХ В ПРИВОЛЖЬЕ 
И СИБИРИ ЛЕТОМ 1918 Г О Д А 

Резюме 

Статья избрала своей темой самый значительный период военной роли венгерских 
военнопленных, взявших оружие в защиту Советской власти. 

Молодое рабоче-крестьянское государство — после подписания мирново договора 
в Брест-Литовске — подавляющую часть своего военного потенциала сосредоточило 
в завесах, созданных в интересах отражения возможного нападения немецких войск, 
Численность советских войск, боровшихся на юге России против армий Де
никина и Краснова была значительной. На Южном-Урале шли бои против банд Ду
това, а в Забайкалье против банд Семёнова. 

Трудности продовольственного снабжения потребовали усиления принудительного 
сбора излишков пшеницы, что в свою очередь привело к росту неустойчивости се
редняков. Таким образом главным источником пополнения армии стал рабочий класс. 
До тех пор, пока в рядах середнячества не произошёл решительный переворот и оно 
не проявило готовность к вооруженной поддержке советской власти, до тех пор, пока 
не закончилось обучение военному делу рабочих, мобилизированных вслед за внезап
ным восстанием чехословацкого корпуса — вышедшие из рядов военнопленных и име
ющие боевой опыт интернационалисты — среди них и венгры — играли значительную 
роль в составе воинов Красной Армии. 

В то время, когда численность воинских частей Восточного Фронта, созданного на 
Урале и в Приволжье на протяжённости в несколько тысяч километров против чехо
словацких и русских контрреволюционных отрядов, пользовавшихся поддержкой ан-
танта ели превысила 20 000 человек (из них ок. 4000 чел. являлись интернационали
стами) и только к концу июня достигла 50 000 человек, местные советы, созданные 
в районах вдоль транссибирской железной дороги, явившиеся очагами местного со
противления, до сентября 1918 года продолжали своё героическое сопротивление про
тив контрреволюционных японских, английских, американских, французских и китай
ских интервентов. 

Образовались местные фронты. Из них самыми значительными являлись: Бай
кальский фронт, около половину личного состава которого составляли интернацио
налисты, Забайкальский фронт, созданный против наёмников Семёнова, Уссурийский 
фронт между Владивостоком и Хабаровском, служивший для отражения чехословац
ких, японских, английских и американских интервентов. Примерно одна-
третья часть боевого состава последних двух фронтов состояла из добровольцев-ин
тернационалистов, а 60—80% из них были венгерские военнопленные. Своей героиче
ской борьбой, плечом к плечу с русскими рабочими и бедняками они в течение почти 
четырёх месяцев задерживали более 100 000 хорошо вооруженных солдат контррево
люционеров и интервентов и препятствовали их присоединению к контрреволюционе
рам, наступавшим в Приболжье. Выполнив свой долг, они таким образом обеспечили 
время для мобилизации, обучения и укрепления советских войск. В конечном счёте 
они способствовали ликвидации того невыгодного положения, которое было вызвано 
внезапностью контрреволюционного мятежа. Этим самым они внесли значительный 
вклад в создание предпосылок для первых приволжских побед Красной Армии. 

Статья подробно останавливается на роли венгерских интернационалистов, (под ру
ководством Бела Куна и Тибора Самуели) в подавлении московского мятежа эсеров в 
первой половине июля 1918 года. Далее статья занимается вопросом участия интер-

103 С. Рабинович: История гражданской войны. Под ред. И. Минца. Москва. 1935. стр. 66. 



националистов в подовлении контрреволюционных мятежей в Симбирске, Ливнах 
Ярославле и Астрахане. 

Осенью 1918 года значение и роль интернационалистов в рядах Красной Армии 
потеряло свое прежнее значение вследствие решительного переворота в политическом 
настроении середняков в пользу советской власти. Этот переворот все больше выра
жался в результатах мобилизации призывного контингента трудящегося крестьянства 

Все же — вопреки снижению роли и значения интернационалистов — в начале 
октября последние составили ок. 10—11% всего личного состава армии. 

ANTAL JOZSA: 

DIE ROLLE DER UNGARISCHEN INTERNATIONALISTEN IN DEN KÄMPFEN 
IM WOLGAGEBIET UND IN SIBIRIEN IM SOMMER 1918 

Resümee 

Die Studie wählte zu ihrem Thema die bedeutendste Periode der militärischen 
Rolle der ungarischen Kriegsgefangenen, die zur Verteidigung der Sowjetmacht 
zur Waffe griffen. 

Der junge Arbeiter-Bauernstaat konzerrierte nach der Unterschrift des brest-
litowsker Waffenstillstandes einen grossen Teil seiner (militärischen Macht in die 
Sicheruingszone, der gegen einen eventuellen Überfall der deutschen Truppen 
bestimmt wurde. Bedeutend war der Bestand der in Südrussland gegen Deniikins 
und Krasnows Truppen kämpfenden sowjetischen Kräfte. Im Südural kämpfte 
man gegen die Dutow-, jenseits dem Bajkal gegen die Semjonow-Bainden. 

Die Verpflegungsschwierigkeiten machten eine Steigerung der Requirierung 
der Getreideüberschüsse notwendig, was die Schwankung der Mittelbauernschaft 
bemerkbar vergrösserte. So wurde die Arbeiterklasse zur Hauptquelle zum 
Ersatz des Heeres. Bis es in den Reihen der Mittelbauernschaft nicht zu einer 
entscheidenden Wendung kam und sie noch nicht bereit war, die Sowjetmacht 
mit der Waffe zu unterstützen, bis man die Ausbildung der Arbeiter, die wegen 
des unerwarteten Aufstandes des tschechoslowakischen Korps mobilisiert wurden, 
beendigte, spielten die aus den Reihen der Kriegsgefangenen hervorkommenden 
und kampferfahrenen Internationalisten — unter ihnen auch die Ungarn — im 
Kampfbestande der Roten Armee eine bedeutende Rolle. 

Während die gegenrevolutionären tschechoslowakischen und russischen Truppen 
von der Antante unterstützt wurden, zählten die ihnen gegenüberstehenden Trup
pen der Ostfront längs des Urals und der Wolga, in einer Länge von mehreren 
tausend Kilometer in den ersten Wochen kaum über 20 000 Mann (von diesen 
4000 Internationalisten) und erreichten nur Ende Juni die Zahl von 50 000. Die 
Truppen der Sowjets, die längs der transsibirischen Eisenbahnlinie Verteidigungs-
basen bildeten, leisteten bis September 1918 den gegenrevolutionären Truppen, 
den japanischen, englischen, amerikanischen, französischen und chinesischen 
Interventionisten gegenüber heldischen Widerstand. 

Es bildeten sich lokale Fronten. Unter diesen die bedeutendsten waren: die Baj -
kal-Front, deren Bestand zu ufg. einer Hälfte Internationalisten bildeten; die Front 
über dem Bajkal, die gegen die Söldner Semionows organisiert wurde und die 
Ussurisk-Front, die zwischen Wladiwostok und Habarowsk lag, zur Aufhaltung 
der tschechoslowakischen, japanischen, englischen und amerikanischen Interven
tionisten. Den Bestand der beiden letzteren (bildeten zu ugf. einem Drittel inter
nationale Freiwillige, deren ugf. 60—80% aus ungarischen Kriegsgefangenen be
stand. Schulter an Schulter mit den russischen Arbeitern und Kleinbauern 
kämpfend, hielten sie beinahe vier Monate hindurch 100 000 gut ausgerüsstete 
Soldaten der Gegenrevolutionäre und Interventionisten auf und vereitelten ihre 
Vereinigung. Indem sie sich so behaupteten, sicherten sie Zeit, die sowjetischen 
Kräfie zu mobilisieren, auszubilden und aufmarschieren zu lassen, d. h. zur Liqui
dierung jener nachteiligen Lage, die die unerwartete gegenrevolutionäre Meuterei 
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verursachte. Dadurch trugen sie bedeutend dazu bei, Bedingungen zum ersten 
Sieg bei der Wolga zu schaffen. 

Die Studie analysiert ausführlich die Rolle, welche die ungarischen Internatio
nalisten, geführt von Béla Kun und Tibor Szamuely in der Niederschlagung 
des Aufstandes der Sozialrevolutioneren (Esseren) in Moskau in der ersten 
Hälfte des Juli 1918 spielten. Befasst sich weiterhin mit der Teilnahme der inter
nationalen Rotarmisten gegen die gegenrevolutionären Meutereien von Jaroslaw, 
Simbirsk, Liwni und Astrahan. 

Im Herbst 1918 verminderte sich die Wichtigkeit der Rolle der Internationa
listen schnell, da das politische Verhalten der Bauernschaft, gegenüber der Sow
jetmacht eine Wende nahm, die in den Erfolgen der Mobilisierung der wehr
pflichtigen Jahrgänge der arbeitenden Bauern mehr und mehr zur Geltung kam. 
Trotzdem bestand Anfang Oktober der Personalbestand des Heeres noch zu ugf. 
10—11% aus freiwilligen Internationalisten. 
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AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ERDÖS-HEGYES TEREPEN VÍVOTT 
TÁMADÓ HADMŰVELETEINEK TAPASZTALATAIBÓL 

Szabó László 

A háborúk történetében az erdős-hegyes körzetek (magas- és középhegysé
gek) mindig szerepet játszottak, mint olyan akadályok, amelyeket a hadsere
gek igyekeztek kikerülni. Igen kevés volt azoknak a hadvezéreknek a száma, 
akik vállalták a leküzdhetetlennek tartott hegyes terepen való áthatolás 
nehézségeit, hogy nem várt irányból lepjék meg ellenfeleiket — amint ezt 
Makedóniai Alexandros, Hannibál, Szuvorov, Napóleon példája is mutatja. 

A hadseregek tehát — kevés kivétellel — nem folytattak a hegységben 
harctevékenységet, igyekeztek inkább megkerülni, vagy esetleg átvonultak 
rajta. Ha ritkán folyt is harc, az mindenkor a völgyekre és a kísérő hegyol
dalakra korlátozódott, és sohasem a főerők vettek benne részt. Az uralkodó 
nézet az első világháborúig az maradt, hogy a hegyes körzetek (különösen a 
magashegységek) hadműveletek folytatására nem alkalmasak és itt legfeljebb 
csak kis erők harcolhatnak. Ennek legjobb bizonyítéka, hogy az ilyen tere
pet a hadműveletekre alkalmas területekkel szemben a katonai szabályzatok, 
tankönyvek „átvonulási terep"-ként jelölték meg. 

Az első világháborúban ez a nézet alapjaiban megváltozott. Az Alpok és a 
Kárpátok, valamint Szerbia hegyeinek hóval, jéggel, erdővel borított terüle
tén éppen olyan nagyjelentőségű hadműveletek folytak, mint a más hadszín
terek dombos, illetve sík terepén, mert a hadműveleteket — tekintet nélkül 
az időjárási és terepviszonyokra — ott hajtották végre, ahol azt az elérendő 
cél érdekében a legalkalmasabbnak tartották. A terep adottságának figyel
men kívül hagyása azonban nem egy esetben hiúsította meg a támadó had
műveletek sikerét. Erre jó példa az 1914. évi Szerbia elleni két hadjárat, az 
1915-ben vívott kárpáti téli csata, vagy a véres isonzói csaták több évig tartó 
sorozata. 

A katonai teoretikusok világosan látták az erdős-hegyes terep okozta ne
hézségeket, és helyesen ismerték fel annak befolyását a támadó hadművelet 
menetére. A hadvezetés ennek ellenére sem készült fel a hegyes körzetekben 
indított támadó hadműveletekre, ami nem egy esetben súlyos hibák, nagy
arányú veszteségek forrása lett. Az 1914—15 telén a Kárpátokban indított 
támadó hadműveletekben az osztrák—magyar főparancsnokság a hadserege
ket szakadatlan támadásra utasította. A sikertelenséget a parancsnokok te
hetetlenségének tulajdonította. Ezzel kapcsolatban találóan idézi a háború 
utáni hivatalos magyar kiadás az osztrák Kriegsarchiv megjegyzését ,,. . . A 
hadsereg-főparancsnokságnál nyilván azt hitték, hogy akaraterős parancs-
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nokoknak sikerülni fog a szinte lehetetlent végrehajtani és csapataikat fel
tartóztathatatlan támadási lendülettel a behavazott hegyen át keresztül
hajszolni".1 

A valóságban egészen más volt a helyzet. A támadásban részt vett maga
sabbegységek, seregtestek jelentései jól tükrözik a hadműveletek sikertelen
ségének valódi okait. 

„A rendkívüli megerőltetések, az igen kedvezőtlen időjárási- és terepviszo
nyok mellett nappal és éjjel vívott harcok, az ezekkel kapcsolatos fáradalmas 
éjjeli menetek és számtalan esetben az erdős hegységben út nélkül végre
hajtott menetek. Szállás hiánya heteken át s ebből kifolyólag annak lehet-
lensége, hogy az emberek testük ápolásával is törődjenek. Rendszertelen 
és elégtelen élelmezés. A túl nagy fáradalmak a legénységet közönyössé, fá
sulttá tették".2 

Nem volt jobb a helyzet a többi magasabbegységnél sem. A 39. honvéd 
hadosztálynál: „Egész éjjel hideg, permetező eső. A csapatok teljesen átáztak. 
Feneketlen utak, helyenként 50 cm mélyen felázva. A sár lehúzta a csizmá
kat és bakancstalpakat, sok ember mezítláb folytatta a menetet. A kimerü
lés folytán a lemaradtak száma az egyes zászlóaljak 30—40%-át is meg
haladta".3 

A támadás főirányában tevékenykedő 3. Osztrák—Magyar Hadsereg össze
foglaló jelentései is riasztó képet festenek a támadó csapatok nehéz helyze
téről. 

„A csapatokat csak leírhatatlan nehézségek árán lehetett úgy ahogy élelem
mel és lőszerrel ellátni, de semmiképpen sem az időjárás viszontagságai ellen 
megvédeni. A gyér települések nem nyújtottak elegendő menedéket, s így a 
csapatoknak, ha rövid időre pihenésben is volt részük, szabad ég alatt kellett 
tölteniök az éjszakákat. Megfelelő fedezékek hiányában éjjeli pihenőről még 
az állásokban sem lehetett szó. Az emberek nem mertek elaludni, nehogy 
megfagyjanak. A létszám ijesztő módon apadt"/1 Nem egy esetben előfor
dult, hogy a kimerült katonák öngyilkosságot követtek el.5 

Ilyen körülmények között a támadó hadművelet nem vezetett eredményre. 
A terep- és időjárási nehézségek miatt a hegyes körzetekben vívott harc
tevékenységre nem készült csapatok feladataikat nem tudták végrehajtani. 

Az osztrák—magyar hadvezetés itt is ugyanazokat a hibákat követte el, 
mint a Szerbia elleni 1914 nyári és őszi sikertelen támadásnál. Igaz, a hadmű
veletek Szerbiában nem téli időszakban, mély hóban folytak, de a terep sa
játosságait ugyanúgy figyelmen kívül hagyták, mint a Kárpátokban. Az eről
tetett ütem, a csapatoknak pihenést, felváltást nem engedélyező szakadatlan 
támadás ott is megbosszulta magát. A hegyes terepen az utak hiánya, az 
utánpótlás sokszor megoldhatatlan nehézségei, a gondos előkészületek elha
nyagolása a hadműveletek kudarcát eredményezte. 

De nemcsak a Monarchia, hanem a háborúban résztvevő más országok 
hadvezetése sem tanulmányozta és vette kellő módon figyelembe a csapatok 
tevékenységét befolyásoló hegyes terepet. 

1914 decemberében a kaukázusi hadszíntéren a 3. Török Hadsereg támadást 
indított az Erzerum irányába korábban betört és védelembe átment orosz 
erők ellen. A törökök egy hadtesttel arcból, két hadtesttel pedig az orosz 

1 A világháború 1914—18. M. Klr. Hadilevéltár. Budapest, é. n. VIII. köt. 108. o. 
2 A vi lágháború. . . — A 20. ho. igazoló jelentéséből. Vn. -köt. 525. o. 
3 Uo. — A 39. ho. 1914. december 23-i harcjelentéséből, 508. o. 
4 Uo. 287. o. . 
5 Uo. — A 3. hadsereg parancsnokság jelentése. 
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jobbszárny irányába terveztek csapást a védelem megkerülésére és a vissza
vonulás megakadályozására. 

A Kis-Kaukázus hegység mély hóval borított ösvényein előnyomuló török 
hadtestek a hegyi felszerelés hiánya miatt csak igen lassan haladtak előre 
és teljesen kimerülve érkeztek a kijelölt terepszakaszra. Ily módon a táma
dást csak részenként indíthatták meg. Mindez lehetőséget adott az oroszok
nak a támadás visszaverésére és a török csapatok visszavonulásra kénysze
rítésére. A jóformán járhatatlan terepen, a zord téli időjárásban a támadás 
és visszavonulás alatt a hadsereg szinte teljesen megsemmisült. A kb. 90 000 
főnyi állományból a hadműveletek befejezésére 12 000 fő maradt meg.6 Csak 
a megfagyottak száma több mint 30 000 volt.7 

1916-ban a hegyi hadműveletekre szintén csak kis mértékben felkészült 
2. Török Hadsereg indított támadó hadműveletet, hogy Erzerumtól délre át
törje az orosz kaukázusi hadsereg védelmét. A hegygerincek uralmáért 
hosszú küzdelem alakult ki — támadás és ellencsapás váltogatták egymást. 
Augusztus 27-én azonban váratlanul erős fagy és havazás állott be, mely 
mindkét oldalról a harc beszüntetését követelte. Az ellenfelek nem tanulmá
nyozták megfelelően a terep sajátosságait és nem készültek fel az időjárás 
ilyen változására. A csapatoknak nem volt elegendő meleg ruhája, fűtő
anyaga és ez mindkét oldalról súlyos áldozatokat követelt. 

A felsorolt példák azt látszanak alátámasztani, hogy a hegyes körzetek 
(különösen a magas- és középhegységek) valóban alkalmatlanok támadó had
műveletek folytatására, mert a rendkívül nehéz, bonyolult terep- és időjárási 
viszonyok a hadműveletek beszüntetésére kényszeríthették a szembenálló 
feleket. Ilyen következtetést azonban mégsem vonhatunk le. E hadművele
tek sikertelenségének fő oka ugyanis nem a hegyes terep nehézségei, hanem 
a felkészületlenség, a terep adottságainak, befolyásának figyelmen kívül ha
gyása volt. Ahol a támadás megszervezésénél gondosan figyelembe vették a 
hegyes terep sajátosságait és felkészültek rá, az eredmény ritkán maradt el. 

Az első világháború — a katonai teoretikusok által elképzelt manőverező 
jellegű háborúval szemben — rövid idő alatt állásháborúvá változott és a 
hadművészet elé a problémák sokasága tornyosult. A két alapvető feladat 
egyrészt az „áttörhetetlen" védelem kialakítása, másrészt ennek áttörése 
lett. Az áttörésre irányuló kísérletek azonban igen sok esetben nem jártak 
sikerrel. A támadó csapatok legtöbbször megakadtak a harcászati mélység
ben, mert a védelem megnövekedett tűzerejét nem tudták leküzdeni. Érde
kes és figyelemreméltó viszont, hogy erdős-hegyes terepen (legnagyobbrészt 
közép- és magashegységben) többször folytak olyan eredményes hadműve
letek, ahol a támadóknak sikerült a harcászati mélységet áttörni. így 1915 
májusában Gorlicénél, 1916 novemberében Romániában Tirgu Jiunál, 1917 
október végén Felső-Olaszországban Caporettónál és 1918 szeptemberében a 
Balkánon Dobropolje mellett.8 

Igaz azonban, hogy a felsorolt hadműveleteknél a harcászati mélység át
törése után a siker kifejlesztése — a terep nehézségei miatt — meglehetősen 
lassú volt. A gyalogság és a kísérő hegyi tüzérség zöme rendszerint leküz
dötte a terep akadályait, de a közepes és nehéz tábori tüzérség és a hadtáp 

6 Limán von Sanders: Fünf Jahre Türkei. Berlin, 1920. 54. o. Idézi Czékus: A világháború 
összefoglaló története c. munkájában. Budapest, 1930. 291. o. 

7 Danilov: Russland im Weltkriege 1914—15. Jena, 1925. 396. o. (Lásd Czékus: i. m. 290. o.) 
8 Mindamellett a hadműveleti áttörés problémáját az első világháborúban nem tudták 

megoldani. Ha a támadó csapatok ki is jutottak a hadműveleti mélységbe, a megfelelő 
gyorscsapatok hiánya miatt a tartalékok előremozgatása olyan lassan történt, hogy az el
lenségnek volt ideje erőit, eszközeit kivonni a csapás alól és hátsóbb terepszakaszokon meg
állítani a támadást. 
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— a rossz útviszonyok következtében — lemaradt. Emiatt az első lépcsők 
kénytelenek voltak megállni és várakozni, ami időt adott az ellenségnek a 
védelem újbóli megszervezésére. így történt pl. a 2. Osztrák—Magyar Had
sereg 1915 májusi támadásánál, ahol — mint a háború után kiadott hivata
los mű leírja — a csapatok „a levegőben lógtak". Az elől levő hadosztályok 
utánpótlása szinte teljesen elakadt. Elől csak a gyalogság és néhány hegyi 
üteg volt kevés lőszerrel, amíg a tüzérség zöme, az intézetek és vonatok (mai 
terminológiával a hadtáp — Sz. L.) nagy része az Erdős-Kárpátokon való 
áthaladáskor több napi járásra lemaradt.9 Ugyanúgy a 3. Osztrák—Magyar 
Hadseregnél a „szűk völgyek közötti erdős és meredek hegyeken egyetlen 
jó, kocsival járható út sem vezetett á t . . . A nehezebb lövegcsöveket a löveg
talpból kiemelve külön kellett alacsonykerekű taligákon előrevonni.'-10 Még a 
legnagyobb eredménnyel járó caporettói áttörésnél is a siker kifejlesztésé
nek egyik legnagyobb akadálya a tüzérség és a hadtáp, valamint a tartalé
kok lemaradása volt, pedig itt már az előző hegyi hadműveletek tapaszta
latait jórészt figyelembe vették. Krafft von Dellmensingen német tábornok, 
a főirányban támadó 14. hadsereg akkori vezérkari főnöke visszaemlékezé
seiben írja, hogy a hadseregtartalék három hadosztályából csak egyet lehe
tett előrevonni, a többiek a tüzérséggel és hadtáppal együtt lemaradtak a 
sáros, felázott hegyi utakon. Utóbbiak még akkor is a hegységben vesztel
tek, amikor az első lépcsők már kijutottak a velencei síkságra.11 

A háború után e tapasztalatok nem kerülték el az egyes hadműveleteket 
értékelő katonai teoretikusok figyelmét. A támadás nehézségeit, a siker kifej
lesztésének lassúságát és ezek okait vizsgáló katonai szakemberek végered
ményben olyan következtetésre jutottak, hogy támadó hadműveleteket nem 
célszerű erdős-hegyes terepen, különösen közép- és magashegységben foly
tatni. Ügy vélték, hogy a várható nehézségek, veszteségek nem lesznek arány
ban az elérhető eredményekkel. Ez a nézet azután a második világháború
ban nem egyszer megbosszulta magát. 

Az első világháborút követően elsősorban arra kerestek választ, helyes 
volt-e több esetben támadó hadműveletet indítani hegyes körzetekben? 

Ha figyelembe vesszük a Monarchiát Olaszországtól, illetve Romániától 
elválasztó hegységet, vagy Szerbia szinte teljesen hegyes területét, láthatjuk, 
hogy még a lehetősége sem állott fenn, hogy a támadók megkerüljék a hegy
séget. Hiába hirdették a katonai teoretikusok, hogy a hegyeket célszerű meg
kerülni, ha erre nem volt lehetőség. 

Más volt azonban a helyzet a Kárpátokban, ahol az 1915. év elején a köz
ponti hatalmak, illetve azt követően az oroszok támadó hadműveletei hosz-
szantartó, mindkét fél részére súlyos veszteséggel járó és — végső soron — 
sikertelen küzdelmet eredményeztek. Helyes volt-e a szembenálló felek elha
tározása, hogy mindketten a legnehezebb terepen, a kemény téli időjárási 
viszonyok között keresték a döntést? A központi hatalmak — mindenekelőtt 
a Monarchia hadvezetése — az oroszok 1914. végi támadásának megállítása 
után támadásba akartak átmenni az ellenség déli szárnyának szétzúzására 
és a körülzárt Przemyšl várának felmentésére. Ezt a legrövidebb úton, a 
Kárpátokon keresztül támadva vélték megvalósítani. Az oroszok a Nagy Al
földre akartak betörni és a sikert később Budapest—Bécs irányába kívánták 
továbbfejleszteni. 

Végeredményben mindkét elhatározást hibásnak kell tekintenünk. Egyik 
oldalról sem álltak fenn olyan kényszerítő okok, amelyek ezt a hadműveletet 

9 A v i lágháború . . . IX. köt . 245. o. 
10 Uo. 211. o. 
11 Krafft von Dellmensingen: D u r c h b r u c h am Isonzó. Berl in , 1926. 

— 243 — 



Támadás gerinceken keresztül. Szerbia, 1914 



indokolták volna. A központi hatalmak sokkal nagyobb sikert érhettek volna 
el, ha a Kárpátok és a Visztula között a krásno—jaslói medencéken keresztül 
támadnak. Az oroszok pedig eredményesebben támadhattak volna a Varsó— 
Berlin irányába. 

Az osztrák—magyar hadvezetésnek az a reménye, hogy csapatai rövid idő 
alatt kijutnak a hegységből Galícia dombvidékeire, nem teljesült. Hamarosan 
kitűnt, hogy a több mint 20 hadosztály erejű csoportosítás tervszerű mozga
tása a behavazott hegységben harc nélkül is szinte megoldhatatlan feladat. 
A csapatok teljesítőképessége igen alacsony volt. Az otroszok bizonyos fokig 
kedvezőbb helyzetben voltak. Míg az osztrák—magyar csapatok a Kárpátok 
legzordabb, gyéren lakott területén csoportosultak, ahol kezdettől fogva nél
külözniük kellett az elhelyezési lehetőségeket, addig az oroszok a hegység 
utakban gazdagabb, járhatóbb, sűrűbben lakott lejtőin csapataikat könnyeb
ben szállásolhatták el és válthatták fel. 

A mindkét fél részére sikertelen kárpáti hadművelet, százezrek hiábavaló 
feláldozása jelentősen kihatott a szembenálló csapatok erkölcsi-politikai ér
tékére. Mindez érzékenyen érintette a résztvevő csapatok harckészségét, 
amelynek újbóli megszilárdításához hosszabb időre volt szükség. 

Hasonló eredménnyel zárult a Monarchia balkáni erőinek Szerbia elleni 
támadása is. Itt azonban nem az volt a vereség fő oka, hogy a támadó had
műveleteket hegyes terepen indították meg, hanem a főcsapás irányát válasz
tották meg helytelenül. 

Szerbiában a főerők alkalmazására elsősorban az észak-déli irányú Morava 
völgy jöhetett számításba. A főcsapás irányát azonban nem itt, hanem a 
Drina mögül nyugatról keletre határozták meg, így a hegyvonulatok a tá
madási irányra keresztben húzódtak. Emiatt a csapatok arra kényszerültek, 
hogy állandóan arcból támadjanak egyik hegyről a másikra. Közben az után
pótlás teljesen lehetetlenné vált. A nehéz járművek a keskeny hegyi utakon 
elakadtak és tönkrementek. Mindez arra vezetett, hogy a megindult szerb 
ellentámadás a Monarchia kimerült csapatait rövid idő alatt két alkalommal 
is visszavonulásra kényszerítette. 

Az erdős-hegyes terep sajátosságainak figyelmen kívül hagyása és a fő
irány helytelen megválasztása okozta a román hadsereg súlyos vereségét is 
1916 őszén Erdélyben. A határmenti szorosokon át különböző irányokban 
támadó erőket a hegység elválasztotta egymástól és ez lehetőséget adott a 
központi hatalmak hadvezetésének, hogy az ellenséget részenként semmisítse 
meg. 

A román erőknek Erdélyből való kiszorítása után a német—osztrák—ma
gyar csapatok támadásba mentek át. Ennek főirányát a főparancsnokság a 
brassó—bukaresti irányban határozta meg, azonban Falkenhayn, a 9. Né
met Hadsereg parancsnoka a tömösi és vöröstoronyi szorosok terepszakaszán 
vívott nehéz harcok után arra az elhatározásra jutott, hogy alapos előkészü
letek nélkül a Kárpátokon itt áttörni lehetetlen. Ehelyett a Zsil völgyébe 
tervezte áthelyezni a főcsapást Tirgu Jiu irányába, ahol a terep igen alkal
mas volt az ellenség megkerülésére. A hegység itt a legkeskenyebb, az átha
tolásra legfeljebb 1—3 napra volt szükség s a támadó már eléri Tirgu Jiunál 
a szelídebb dombvidéket.12 Mint írja, „Erre kilátásteljes hadműveleteket lehe
tett felépíteni. Ha az alatt, amíg az ember az ellenséget a tulajdonképpeni 
szoros és hágó-út mentén keményen megtámadja, sikerül gyalogsági támo
gatás mellett oldalt erős lovasságot a hegységen átdobni, akkor nemcsak az 

12 Nagy Vilmos: A Románia elleni hadjárat 1916—1917. Budapest, II. köt. 5. o. 
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ezen utakat tartó és az orsovai ellenséges csapatnak kell engednie, hanem ta
lán gondolni lehet az egész román hegyi arcvonal megrendítésére is".13 

A főcsapás kiválasztott iránya lehetővé tette a sikeres támadást. A nehéz 
hegyi terepen előretörő csapatok az ellenség ellenállását leküzdve a hadmű
veletek negyedik napjára elérték a síkság szélét és kedvező feltételeket te
remtettek a siker továbbfejlesztéséhez. 

Nagymértékben járult hozzá a főcsapás irányának helyes megválasztása 
a caporettói áttörés sikeréhez is, amely a hegyes terepen (közép- és magas
hegységben) eredményesen végrehajtott támadó hadműveletek egyik leg
jobb példája. Tanulmányozása napjainkban sem veszített jelentőségéből és 
tapasztalatai ma is igen hasznosak. 

A hadműveletek színtere Olaszország északkeleti részén volt. Keleti hatá
rán a Juli Alpok északnyugati nyúlványának átlagosan 1400—1600 m magas 
hegyei emelkedtek. A hegyvidéket az Adriai-tengerbe ömlő Isonzó szűk völ
gye szelte ketté. A folyó tolmeini kanyarulatától nyugatra kb. 25—30 km 
mélységben magas hegytömb emelkedett, legmagasabb csúcsa a Mte Matajur 
(1614 m). 

A hegység vízben szegény, erdőkkel borított, nehezen járható sziklás te
repe a nyugati irányú előretörést nagyon megnehezítette. Jelentős akadályt 
alkotott maga az Isonzó is. Kisebb-nagyobb sziklatömbökkel teli medre, nagy 
vízsebessége — 2—6 m/mp — az átkelést erősen megnehezítette. A hegyvi
déket mély szakadékok, lefolyástalan víznyelők, barlangok, sziklamezők ta
golták. Áthatolni rajta csak a völgyek irányába lehetett. A keskeny, átlag 
mindössze 3,5 m széles utak éles kanyarulatai és meredek emelkedői (14 
—22%) a mozgást jelentősen akadályozták. 

A hadművelet eredeti célkitűzése az olaszoknak a Tagliamento mögé való 
visszaszorítása volt, azonban a főirányban támadó 14. Német Hadsereg pa
rancsnoka úgy ítélte meg a helyzetet, hogy lehetőség van az olasz erők nagy 
részének bekerítésére is. Felismerte, hogy ennek végrehajtása az Isonzótól 
nyugatra levő hegytömb gyors birtokbavételétől függ, ezért elhatározta, hogy 
a védelmet az Isonzó völgyében töri át, majd a támadást a Natisone—Cosizza 
—Erbezzo völgyek irányába továbbfejlesztve a hegy tömböt megkerüli. A had
sereg főcsapását ennek megfelelően a tolmeini hídfőből az Isonzó völgyébe 
és az azzal párhuzamos Kolowrat hegység gerincein szándékozott mérni Ca-
poretto—Robic, majd a továbbiakban Cividale, illetve Azzida irányába. 

A főcsapás irányának helyes megválasztása lehetővé tette a feladat gyors 
és sikeres végrehajtását. Az ellenség harcászati mélységét általában az első 
nap végére áttörték és a negyedik nap végére megteremtették az ellenség 
bekerítésének feltételeit. Ez azonban a már ismertetett okoknál fogva nem 
válhatott teljessé. Az olaszokat így is nagy veszteség érte, a 2. Olasz Hadsereg 
szinte teljesen megsemmisült, közel 300 ezer fogoly, 5000 löveg és más egyéb 
zsákmány jutott a támadók kezére. 

A katonai szakemberek háború előtti nézetei a hegyes körzetekben foly
tatandó hadműveletekről tehát nem voltak kellően megalapozottak. A há
ború gyakorlata bizonyította, hogy ilyen terepen is lehetett eredményes tá
madó hadműveleteket folytatni, a hegység ezt nem akadályozta meg, csupán 
lelassíthatta a siker kifejlesztését. A sikertelenséget nem a terep, hanem 
elsősorban a felkészületlenség, a főcsapás irányának helytelen megválasz
tása okozta. Fontos tapasztalat volt, hogy ezt ott célszerű kijelölni, ahol a 
támadó leghamarabb juthat szabad mozgást biztosító területre, vagy ahol 

13 Falkenhayn: Feldzug der 9. Armee gegen die Rumänen und Russen. II. rész, 5. o. (Lásd 
Nagy V.: i. m. II. 6. o.) 
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a hegység a legkeskenyebb. Ezt láttuk a Zsil völgyi és a caporettói áttörés
nél is, ahol ez a távolság 30, illetve 25 km volt. 

A hegyeknek a hadműveletekre gyakorolt döntő befolyásáról vallott né
zetek jelentősen kihatottak a támadás irányának meghatározására is. Általá
nos volt az a felfogás, hogy ha már elkerülhetetlen a hegyes körzetekben 
folyó harc, akkor célszerűbb a gerinceken támadni és a magaslatok elfoglalá
sára törekedni, mert birtoklásuk döntően kihat a támadás sikerére. Ügy vél
ték, hogy a hegyes terepen „akié a hegy — azé a győzelem". Mindez a háború 
első éveiben erősen rányomta bélyegét a támadás megszervezésére. Az 1915. 
évi osztrák—magyar harcászati szabályzat leszögezte: „A harccsoportosítás
nál tekintetbe veendő, hogy a magaslat birtoka a cselekvés szabadságát biz
tosítja és rendszerint döntő is."14 

Minden bizonnyal ezek az elvek jelentős módon befolyásolták az első évek 
támadó hadműveleteinek terveit kidolgozó és végrehajtó katonai vezetőket. 
Láttuk Szerbiában, hogy a völgyeket figyelmen kívül hagyva erőltették az 
egyik magaslat elfoglalását a másik után. Ez volt a helyzet a Kárpátokban 
is, ahol a sűrű erdős hegyoldalakon a csapatok alig tudtak előrejutni és tö
megrohamokkal akarták az uralgó magaslatokat az ellenség kezéből kira
gadni. Mindez a legtöbb esetben súlyos véráldozattal járt. A támadók nem 
egyszer megrekedtek a magaslatok lábánál, illetve a gerinceken ahelyett, 
hogy az ellenség magaslati állásait lefogva a völgyek irányában folytatták 
volna a támadást. 

A katonai irodalomban már a háború alatt megindult és utána is hosszú 
ideig folyt a vita arról, hol célszerűbb a támadás: a hegygerinceken keresz
tül, vagy a völgyekben? Jó néhány katonai teoretikus — köztük elsősorban 
az osztrák Krauss tábornok — a gerinceken való támadások sikertelenségére 
hivatkozva a völgyekben való támadást javasolta. 

E nézeteket nagyban alátámasztotta a sikeres caporettói áttörés, ahol 
Krauss tábornok — mint a 14. hadsereg első lépcsőjében támadó 1. osztrák 
—magyar hadtest parancsnoka —• a támadás irányát nem a gerinceken, ha
nem az akkor még erősen uralkodó felfogással szemben völgyekben jelölte 
ki. Az ott támadó csapatok — akkor elképzelhetetlen rövid idő alatt — mé
lyen betörtek az olaszok védelmébe és azt teljesen tarthatatlanná tették. 

Krauss — e hadműveletek sikerét elemezve — a háború után Die Ursachen 
unserer Niederlage c. munkájában így foglalta össze a völgytámadásról szóló 
nézeteit: „A mozgás a támadás eleme. Támadni csak ott lehet, ahol előre lehet 
mozogni. Minél jobban, gyorsabban és meglepően törhetünk előre, annál jobb 
a hely a támadásra. Minél korlátozottabb a mozgás lehetősége, annál hátrá
nyosabbak a viszonyok a támadásra. Legrosszabbak a hegyeken, ahol a moz
gás keskeny sávra korlátozódik, a támadás nehéz, már kis, de határozott el
lenséges osztag is feltartóztathatja . . . A támadó legjobb feltételei tehát a 
völgyekben találhatók. Minél szélesebbek azok, annál jobb".15 

Valóban, a támadást illetően a völgy számos előnnyel rendelkezik, köny-
nyebb a mozgás, nagyobb erőt, több eszközt lehet alkalmazni. A hegygerin
ceken való támadáskor az erők összpontosítására, a technika hatásos alkal
mazására, a gyors előretörésre sokkal kedvezőtlenebbek a feltételek. Mégsem 
lehet teljes mértékben a magaslatok szerepét figyelmen kívül hagyni. Az 
uralgó magaslatokon elhelyezett tűzfegyverek előnyben vannak a völgyben 
támadóval szemben, és a támadás csak akkor lehet sikeres, ha a magaslato
kon levő fegyvereket sikerül elhallgattatni, illetve az ott levő ellenséges erő
ket megsemmisíteni. 

14 Gyalogsági Harcászati Szabályzat, 1915. év. 721. pont. 
15 Alfred Krauss: Die Ursachen unserer Niederlage. München, Lehmann Vlg. 1923. 102. o. 
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Nem lehet tehát teljes mértékben elfogadni a völgyben való támadásról 
szóló nézeteket, még akkor sem, ha néhány sikeres hadművelet azok igazát 
látszik is bizonyítani. Az említett caporettói hadműveletnél a széles völgye
ket (flitschi medence) kísérő hegyek néhol olyan távolságra voltak, hogy a 
rajtuk elhelyezett fegyverek kevésbé éreztették hatásukat a völgyben előre
törő támadóval szemben, Egyébként Caporettónál nemcsak a völgyekben 
támadtak a csapatok, hanem szoros együttműködésben a gerinceken is. Néhol 
a völgyekben előretörő egységek kényszerítették az ellenséget a magaslatok 
feladására, máshol a magaslatokon támadók nyitották meg a völgyeket. Az 
első napon pl. a hegyeken keresztül támadók csak kb. 4 km mély előretörést 
értek el a magaslatokon levő olasz támaszpontok 'ellenállása miatt. Ugyan
akkor Flitschnél a völgyben mintegy 20 km-t haladtak előre a csapatok, és 
az arra kényszerítette a hegyeken levő olaszokat, hogy visszavonuljanak. 
Ahol ez nem történt meg, a védők menthetetlenül megsemmisültek, vagy 
fogságba estek — mint a Rombon hegyen (2208 m) levő olasz csoport. Ezzel 
szemben a Natisone völgyben való előretörést Azzida irányába a Stol (1658 
m), a Mte Mia (1188 m) és a Mte Matajur (1641 m) elfoglalása tette lehetővé. 

A völgyben való támadás egyedül célravezető voltát egyébként a további 
események nem támasztották alá. A 1. hadtest a Tagliamento átlépése után a 
Brenta, illetve a Piave felső folyásánál támadott a Mte Grappa hegytömb 
birtokbavételéért. Az erők öthatod -része a völgyekben, egyhatoda pedig a 
gerincen tört előre. 

A szűk, U alakú völgyeket a szívósan védekező ellenség teljes egészében 
kereszttűz alatt tartotta, amely megállította a támadókat. Csak a kétoldalt 
levő magaslatok elfoglalásával lehetett volna a völgyekben utat nyitni. A ge
rinceken támadó csoport előrejutott majdnem a Mte Grappáig, azonban ereje 
erre a feladatra nem volt elegendő. Ha több erő támad a gerinceken, és nem 
akartak volna a főerőkkel mindenáron a völgyekben támadni, az olasz véde
lem kulcspontjának birtokbavétele minden bizonnyal sikerül. 

Mindezekből levonhatjuk a következtetést: sohasem a terep elfoglalása a 
cél, hanem az ellenség megsemmisítése akár a völgyben, akár a magaslato
kon. Az irány mindig a helyzettől függ és ott célszerű támadni, ahol az el
lenség a legkevésbé várja, ahol megsemmisítése a legvalószínűbb és legbiz
tosabb. 

* 

Az első világháborúban még nem határozták meg részletesen a hegyes 
körzetekben folyó tevékenységnek megfelelő támadó harcfeladatok tartal
mát és lehetséges mélységét. A szabályzatok a hegyes körzetekben vívott 
harotevékenységgel kapcsolatban elsősorban a terep különféle befolyását 
emelték ki, a harc megszervezésének, megvívásának problémáit csak általá
nosan érintették. 

A háború .követelménye — különösen annak második felétől — szükségessé 
tette ugyan, hogy a támadó csapatok feladatát közelebbi és távolabbi fel
adatra osszák, de ezeket a kidolgozott elvek hiányában igen sokféleképpen 
határozták meg. Méreteik eltérőek voltak egymástól és nem különböztek 
lényegesen a sík terepen végrehajtandó feladatok méreteitől. 

Az ezredek általában az első, esetleg a második állás birtokbavételét kap
ták feladatul 3—6 km mélységben, de meghatározhatták az objektum 
(hágó, uralgó magaslat, útesomópont) elfoglalását is. A doberdói fennsíkért 
folyó küzdelemben a támadó olaszok pl. nem a fő közlekedési utak, útcsomó-
pontok, hanem az uralgó magaslatok elfoglalására törekedtek. Az ezredek 
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feladatát legtöbbször nein, vagy csak ritkán osztották fel közelebbi és távo
labbi feladatra. 

A hadosztályok közelebbi feladata az első és második állás elfoglalása 
volt, kb. 3—-5 km, további feladata pedig az első védőöv birtokbavétele — ál
talában 6—10 km mélységig. A Zsil völgyi áttörésnél pl. a 9. Német Hadsereg 
főirányában támadó LIV. hdt. első lépcső hadosztályai kb. 6 km mélységig 
kaptak további feladatot. A caporettói hadműveletnél a hadosztályok köze
lebbi feladata 4—5, a további 10 km-ig terjedt. 

A hadtestek közelebbi feladatul az első védőöv áttörését kapták mintegy 
5—10 km mélységben, míg további feladatukat rendszerint a második védőöv 
(HDS védőöv) elfoglalása és a siker továbbfejlesztése képezte, 20—30 km 
mélységig. 

A caporettói hadműveletnél pl. a főcsapás irányában támadó hadtes
tek közelebbi feladatként 6 km szélességben áttörték az első állást, majd 
birtokba vették az első védőövet. A továbbiakban egymással együttműködve 
a völgyek irányában támadtak a 2. védőöv elfoglalásáért. 

A támadás üteme általában ritkán haladta meg a napi 5—6 km-t. A leg
jobb eredményt a caporettói áttörésnél érték el a támadó csapatok, ahol az 
ütem napi 10 km volt. 

A védelem harcászati mélysége áttörésének üteme a háború alatt csak 
kis mértékben növekedett. A gorlicei áttörésnél pl. a támadó csapatok az 
első napon átlag 4—5, a Zsil völgyében 5—6, Caporettónál 8—10 (egyes he
lyeken 10—15) km mélységbe jutottak ki és törték át a harcászati mély
séget. A siker továbbfejlesztésének üteme szintén nagyon lassan növekedett. 
A Szurmay hadműveleti csoport pl. 1915 januárjában a Kárpátokban napi 
2—3 km, de legfeljebb „6000 lépés"36 (4,5 km) ütemben tört előre. A gor
licei áttöréskor az alacsony- és középhegység jellegű terepen a csapatok a 
negyedik nap végére törték át a védelem teljes mélységét és jutottak ki 
20—25 'km mélységbe. Valamivel jobb volt az eredmény 1916 őszén a Tirgu 
Jiu irányába végrehajtott áttöréskor, ahol a negyedik napon szintén 20—25 
km-re jutottak ki, de figyelembe kell venni itt a Déli Kárpátok nehezebben 
járható közép- és helyenként magashegység jellegű terepét. A caporettói 
áttöréskor már a harmadik napon sikerült a védelem teljes mélységének 
áttörése és a kb. 25—30 (tehát átlagosan a napi 8—10) km mély előretörés. 

Igen figyelemre méltó azonban, hogy a hegyekben végrehajtott támadás
hoz viszonyítva a síkságon támadó csapatok üteme sem tért el ettől jelen
tősen. Sőt, a hegyekben több esetben gyorsabb vagy ugyanolyan ütemben 
jutottak előbbre a támadók, mint a sík terepen annak ellenére, hogy a hegy
ségben a védelem szempontjából kedvezőbb lehetőségek adódhattak. A capo
rettói áttörés után a velencei síkságon pl. az ütem nem növekedett, de vál
tozatlan maradt a román előretörés üteme is az erdélyi medencében, pedig 
az útviszonyok kedvezőbbek voltak mint a hegyekben. 

Ennek egyik oka — mint az elmondottakból kitűnt — a hegyekben el
akadt tartalékok, tüzérség és hadtáp lemaradása volt, amelyek nélkül a ked
vező terep ellenére sem tudták a támadás ütemét fokozni. A másik okot a 
technikai feltételekben, a védelem tűzereje lehetőségeinek korlátozottságá
ban kell keresnünk. 

A védelem tűzerejének gerince az első világháborúban a tüzérség mellett 
a géppuska volt, amely — sík vagy közepesen átszeldelt terepen — leg
többször hézagmentesen le tudta zárni az előretörő ellenség útját. A tüzér
ségi előkészítés után egy-egy épen maradt géppuska megállíthatta, vagy 
jelentősen lassíthatta a támadó gyalogság előretörését. Ezen a helyzeten 

; 16 szurmaSf altábornagy jelentéséből, 1915. jan. (A vi lágháború. . . VIII. köt. 82. o.) 
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Arcból mért sikertelen csapások. A 7. isonzói csata 



csak a harckocsik megjelenése változtatott, elsősorban a háború utolsó 
éveiben. 

A hegyekben azonban más volt a helyzet. A géppuska és a puska is csak 
hosszú völgyek, kopár oldalak, nyílt gerincek pásztázásakor jöhetett tekin
tetbe. A terep hézagnélküli lezárása még a tüzérség kiegészítő tüzével sem 
volt lehetséges. A sok be nem látható holttér meredek röppályájú fegy
vereket, elsősorban aknavetőket követelt, ilyenek azoniban a háború befejező 
szakaszától eltekintve nem álltak kellő számban a védelem rendelkezésére. 
A támadók tehát — különösen a megkerülő csoportok (mai terminológiával 
osztagok) nem egy esetben akadálytalanul jutották a védelem közvetlen 
közelébe, sőt sokszor a szárnyaira és hátába is. Ez az ellenséget gyors vissza
vonulásra bírta, és lehetővé tette a gyorsabb ütemű támadást a terepnehéz
ségek ellenére is. 

A hegységben folyó támadás sikerét tehát a különböző manőverek széles 
körű alkalmazása megkönnyítette. Ott, ahol ez hiányzott, a siker is elmaradt. 
Az olasz hadsereg pl. a döberdói támadó hadműveleteknél szinte egyáltalán 
nem alkalmazott manővert. A terep kisebb — zászlóalj, ezred erejű — ön
álló harcra is képes osztagok alkalmazását tette volna szükségessé, ehelyett 
azonban az olasz gyalogság sűrű oszlopokban és hullám-harcrendben rohanta 
meg a védelem peremvonalát. Mindez hatalmas veszteséggel és igen kevés 
eredménnyel járt. Ahol viszont a támadók bátran manővereztek, a siker 
nem maradt el. A Kárpátokban folyó harcokban a manőverező orosz csa
patok igen sokszor hozták kellemetlen helyzetbe ellenfeleiket. Az uzsoki 
hágóért 1914 december végén vívott küzdelemben pl. az oroszok részben 
arcból, részben Butla és Beniwa irányából átkarolták a hágót védő Rónai-
Horváth altábornagy csoportját és visszavonulásra kényszerítették. Eközben 
történt, hogy egy orosz megkerülő osztag észrevétlenül a csoport hátába 
jutott és a visszavonulókon tűzzel rajtaütött. A meglepetés olyan sikeres 
volt, hogy a csapatok felbomlottak.17 Az oroszok később is éltek ezzel. Leg
inkább a sötétség beállta után, vagy virradat előtt végrehajtott rajtaütéseik 
voltak a legsikeresebbek. Nem egy osztrák—magyar parancsnokság jelentése 
említi, hogy csapataik, ha nappal ki is tartottak, a sötétségben annál nehe
zebb volt kézben tartani őket. „Néhány puskalövés, vagy hirtelen lárma 
az oldalban (tehát a szárnyakon — Sz. L.) számos esetben elegendő volt, 
hogy a csapatok a bekerítéstől és a fogságba jutástól való félelmükben meg
futamodjanak".18 Meg kell azonban említeni, hogy ez nemcsak az osztrák— 
magyar csapatokra volt jellemző, hanem más 'hadseregekre is. 

Sikeres manővert hajtott végre 1916 szeptember végén Erdélyben a meg
erősített hegyi hadosztály erejű német Alpenkorps. A 9. Német Hadsereg 
vezetése a Nagyszebennél levő román csoportosítás megsemmisítésére há
rom hadosztály erővel arcból tervezett csapást, amíg az Alpenkorpsnak 
a szebeni havasokon át a vöröstoronyi szoros irányába kellett előretörni és 
a szorost — a szeptember 26-ra kitűzött támadás kezdetéig a román csopor
tosítás hátában lezárni. 

A hat zászlóalj és öt hegyi üteg erejű csoport szeptember 22-én indult. 
A rendkívül nehéz terepen, 1700—2000 m magas hegyeken át, szűk ösvé
nyeken végrehajtott előretörés a legnagyobb pontossággal folyt lé. A csa
patok szeptember 26-án elfoglalták és lezárták a szorost. Az AÍpenkorps vá
ratlan megjelenésével az ellenség nagyszebeni csoportosításának összekötte
tése teljesen megszakadt és az ennek helyreállítására tett román intézke
dések a németek szilárd ellenállásán meghiúsultak. 

17 A v i lágháború . . . VII. kö t . 547. o. 
18 A v i lágháború . . . VTH. köt . 121. o. 
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Manőver az ellenség hátába. Nagyszeben, 1916. szeptember 



Közben az arcból manőverező csapatok sikeres támadása következtében az 
ellenség megkezdte visszavonulását a szoros irányába. Elsőnek a hátsó tar
talékok érték el a szorost. A gyanútlanul menetelő román oszlopok a várat
lan puska-, géppuska és tüzérségi tűzben felbomlottak és szinte teljesen 
megsemmisültek. Hasonló sorsra jutottak a román csoportosítás főerői is, 
nagy részük elesett, csak kevesen jutottak fogságba, vagy menekültek vissza 
— néhány lezáratlan hegyi ösvényen — Havasalföld felé. 

A sikeres manőverek sorozatát hajtották végre a központi hatalmak hegyi 
támadásban már tapasztalatokat szerzett csapatai a caporettói áttörés idején. 
A műszakiakkal és hegyi tüzérséggel megerősített zászlóalj, ezred erejű cso
portok állandóan átkarolták az olasz támpontokat és az ellenséget részekre 
darabolták. Ha valamelyik csoport erős ellenállásra talált, igyekezett oldalra 
kitérni és az ellenséget oldalról, vagy hátulról mért csapással megsemmi
síteni.19 

Ilyen eljárás mellett természetesen nem lehetett szó a kijelölt támadási 
sávok betartásáról. Az itteni harctevékenység azonban mégsem jellemző a 
háború gyakorlatára. A helyzet inkább az volt, hogy a vezetés — sokszor 
túlságosan is mereven — ragaszkodott a megállapított sávokhoz és azokat 
még indokolt esetben sem változtatta meg. A sáv szélessége a hegyebben 
lényegében olyan volt, mint más terepen. A hadtestek általában 15—30, a 
hadosztályok 1,5—3 km széles sávot kaptak. 

A hadtestek és hadosztályok harcrendje általában egy-két lépcsős, míg az 
ezredeké — a helyzettől függően — egy-három lépcsős volt. Külön össz-
fegyvernemi tartalékot rendszerint nem képeztek. 

1915 januárjában pl. a 3. Osztrák—Magyar Hadsereg VII. hadteste egy
lépcsős harcrendben indította meg a támadást. Az első lépcső hadosztályai
nak — köztük a 20. honvéd hadosztálynak — harcrendje kétlépcsős volt. 
A 20. hadosztály két gyalogezredből — 6 üteg támogatásával — csapásmérő, 
egy gyalogezredből lekötő csoportosítást hozott létre. Második lépcsőben egy 
ezred volt. 

A 3. hadsereg kötelékében támadó kb. hadtest erejű Szurmay-csoport 
harcrendje egylépcsős volt erős tartalékkal. A csoport két dandárból arcból 
támadó, egy-egy dandárból a szárnyakon megkerülő osztagokat alakított.20 

A caporettói áttörésnél az 1. osztrák—magyar hadtest áttörési szakaszán 
támadó 22. gyaloghadosztály háromlépcsős harcrendben támadott.21 

* 

Az első világháború erdős-hegyes terepen folytatott hadműveleteiben a 
fegyvernemek közül a lovasság csak igen kevés alkalommal, míg a harc
kocsik egyáltalán nem kerültek alkalmazásra. A repülők ritkán támogatták 
közvetlenül a földi erők harcát, tevékenységük elsősorban a felderítésre és 
esetleg a saját csapatok oltalmazására irányult. 

A hegyes körzetekben folyó harcban a gyalogság mellett csak a tüzérség
nek voit jelentős szerepe, de itteni alkalmazásának elvi, gyakorlati kérdéseit 
nem vizsgáltaik kellő figyelemmel. 

A háborúban résztvevő országok hadvezetése- mozgó, manőverező jellegű 
hadműveletekre készült fel, ahol a nyílt élőerő elleni harcnak döntő jelen-

19 Lásd ehhez többek között Segato: L'Italia nella Guérira Mondiale. Milano, 1927. I. köt.; 
Krauss: Das Wunder von Karfreiit. Berlin, 1937.; Rommel: Infanterie greift an Potsdam, 
1937.; Grelner: Az 1917. évi karfreiti áttörés. Magyar Katonai Szemle, 1932. évi 11. sz., vala
mint Krafft von Dellmensingen idézett munkáját. 

2 0 A világháború Vin. köt. 102., illetve 80. o. 
21 Krafft v. Dellmensingen: i. m. részletes térképmelléklete 
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tőséget szántak. Ennek megfelelő volt a hadseregek fegyverzete. A tüzérség 
is elsősorban ágyúkkal rendelkezett, amelyek lapos röppályája ennek a fel
adatnak a legjobban megfelelt. Amikor az állásháború kialakult, meredek 
röppályájú lövegek hiányában a tüzérség egyre nehezebben tudta feladatát 
megoldani. Ezért növekedett szinte ugrásszerűen a háború második évének 
végétől a tarackok száma. 

Ez a helyzet a hegyes körzetekben folyó támadó hadműveletekben foko
zottabban éreztette hatását. Az itteni harctevékenység még inkább követelte 
a meredek röppályájú lövegeket (tarackokat, aknavetőket). Nehezítette a 
helyzetet még az is, hogy a lövegeknek szétszedhetőknek és könnyen szállít-
hatóknak kellett lenni, ilyenek azonban csak kevés számban álltak rendel
kezésre. A háború előtti elvek a hegyes terepen folyó tevékenységet első
sorban a hegyi csapatok feladatának tekintették és speciális hegyi lövegek
kel csak ezek rendelkeztek. A lövegek is jórészt hegyi ágyúk voltak, hegyi 
tarack kevés volt. 

A hiányosságok már az első hadműveletekben kiütköztek. A Monarchia 
Szerbia elleni támadó hadműveleteinél a tüzérség csak igen minimális mér
tékben tudta a gyalogság tevékenységét támogatni. A tábori lövegeknek nem 
sok hasznát vették. A rossz útviszonyok miatt rendszerint lemaradtak, vagy 
ha sikerült is előrevonásuk, a zömmel ágyúkból álló tüzérség nem sokat 
segített a gyalogság helyzetén, amely magára hagyatva, súlyos veszteséggel 
volt kénytelen a kíméletlenül erőszakolt rohamokat végrehajtani. Pl. a XIII. 
hadtest kötelékében támadó 42. hadosztály parancsnoka már röviddel a had
műveletek megindulása után kénytelen volt jelenteni, hogy a nagy veszte
ségek miatt a támadást beszüntette. Ennek oka — mint írja — „Csak lapos 
röppályájú lövegeim vannak."22 

A helyzet a továbbiakban sem javult. Egy héttel később a hadosztály
parancsnok ezeket jelentette: „A tábori tüzérség a hegyekben csak teher, 
nem erősítés, inkább gyengítés volt. . . . Nincs elegendő hegyi tarackunk. 
Két ilyen hegyi tarackos ütegért szívesen odaadnék két tábori ágyús vagy 
tarackos ezredet is".23 

Nem sokkal volt jobb a helyzet a többi magasabbegységnél sem. A 6. had
sereg XV. és XVI. hadtesteiben egyesített hegyi csapatainak tüzérsége sem 
felelt meg a követelményeknek. A hegyi lövegek mozgatása könnyebb volt 
ugyan, de a hegyi ágyúk lőtulajdonságai itt is kedvezőtlenül éreztették ha
tásukat. 

Mindezek azt bizonyították, hogy a meredek röppályájú, mozgékony tűz
eszközök jelentősége fokozottan megnövekedett. A Monarchia hadvezetése 
azonban a helyzeten nem tudott gyökeresen változtatni. A katonai vezetők 
mereven ragaszkodtak elképzeléseikhez — és ez eredmény nélküli súlyos 
veszteségekhez vezetett. A Kárpátokban folyó hadműveletekben is a leg
nagyobb nehézséget a tüzérség korlátozott tűzlehetőségei jelentették. Hegyi 
tüzérség pedig — bár már rendelkezésre álltak az ilyen irányú kellemetlen 
szerbiai tapasztalatok — mindig kevés volt. A VII. hadtest pl. hegyi üteggel 
egyáltalán nem rendelkezett, 21 ütege közül 16 tábori ágyús üteg volt, ame
lyeknek lapos röppályájú tüze a hegyes terepen kevésbé érvényesült.24 Ilyen 
körülmények között sikeres tevékenységről alig lehetett szó. 

A gorlicei támadó hadművelet döntően bizonyította a meredek röppályájú 
tűzeszközök szükségességét. Míg az ilyen fegyverekkel gyengén ellátott oszt
rák—magyar seregtestek csak lassan és súlyos veszteséggel haladtak előre, 

22 A vüágháború . . . IV. köt. 233. o. 
23 u o . 347. o. 
24 A v i lágháború . . . VIII. kö t . 348. o. 

— 255 — 



addig az elegendő számú tarackkal, aknavetővel rendelkező német magasabb-
egységek gyors sikereket arattak. 

A 4. Oszták—Magyar Hadsereg XIV. hadtestének pl. 104 könnyű, 44 kö
zepes és nehéz lövege volt, de ebből csak 3 db volt korszerű 150 mm és egy 
305 mm-es tarack, illetve mozsár. Aknavetői egyáltalán nem voltak. Ahogy 
a háború utáni hivatalos mű megjegyzi: .,Kellő tüzérségi hatás hiányában 
a gyalogság áldozatkészségének kellett itt az ellenállásit letörnie".25 Emiatt 
a hadtest első lépcsői kb. 75%K)S veszteséget szenvedtek. A szomszédos né
met 11. hadsereg hadtesteinek vesztesége ezzel szemben csak 12—13% volt. 
„A nehéz és meredek röppályájú lövedékek becsapódási helyeinek közelé
ben megdermedt a védelem".26 

A tapasztalatokat figyelembe véve a Zsilvölgyi és különösen a caporettói 
áttörésnél már nagy számiban alkalmaztak aknavetőket, tarackokat, illetve 
hegyi tarackokat. Caporettónál pl. a hadosztály tüzércsoportokat tarackokból 
és aknavetőkből képezték és a mélységben vívott harc időszakára a had
osztályoknak kísérő tüzérségként egy-egy hatüteges hegyi tüzérezredet (16 
hegyi ágyú, 8 hegyi tarack) rendeltek alá. 

* 

A hegyi csapatok személyi állományát elsősorban a hegyvidéki terüle
tekről biztosították olyan hadkötelesekből, akik polgári foglalkozásuk foly
tán is hozzászoktak az ottani viszonyokhoz. Általános volt az a felfogás, 
hogy a hegyes körzetekben folyó harcban csak a hegyi csapatokat lehet 
egyedül teljes értékűeknek tekinteni. 

Ez a nézet is rövid idő alatt gyökeres revízióra szorult. A hegyes körze
tekben kibontakozó nagyméretű hadműveletekhez a hegyi csapatok száma 
kevésnek bizonyult és a szembenálló felek arra kényszerültek, hogy az ilyen 
terepen folyó tevékenységre fel nem készített csapatokat is igénybe vegyék. 
Kezdetben ez igen súlyos helyzetet teremtett. A háború kezdetén Szerbiá
ban pl. az 5. Osztrák—Magyar Hadsereg mindössze egy hegyi dandárral 
rendelkezett, négy és fél gyaloghadosztályának hegyi felszerelése egyáltalán 
nem volt. A 6. hadsereg ugyan zömében hegyi csapatokból állott, ezek azon
ban a legtöbbször erejüket meghaladó feladatok következtében súlyos vesz
teséget szenvedtek. Emiatt a legnagyobb erőfeszítést követelő kárpáti had
műveletekben — ahol nagy szükség lett volna hegyi csapatokra — a Monar
chia hadvezetésének ilyenek már alig álltak rendelkezésére. Természetesen 
ehhez hozzájárult az Olaszországgal akkor már erősen feszült viszony is, ami 
a Monarchia hegyi csapatait nagyrészt az olasz határon kötötte le. 

A Kárpátokban ezért arra kényszerült a hadvezetés, hogy gyaloghad
osztályokat alkalmazzon közép- és magashegyi viszonyok között. A tapasz
talat az volt, hogy kezdeti nehézségek után ezeket is használni lehetett. 

A Monarchiának négy egészen és négy részben hegyvidéki területről ki
egészülő hadteste volt, de ezek közül csak három (III., V., VI.). volt a Kár
pátokban és közülük is csak egy (az V.) került a főirányban alkalmazásra. 
A sík, illetve alföldi vidékekről kiegészülő egységek az előttük teljesen ide
gen terepen és éghajlati viszonyok között is jól beváltak. Jó példája ennek 
a 20. honvéd gyaloghadosztály háború alatti szereplése. A hadosztály ezredei 
(1., 3., 4., 17. honvéd gyalogezred) Budapestről, az Alföldről (Hajdú, Bihar 
megye), illetve a Dunántúlról (Veszprém és Fejér megye) egészültek ki. 

25 A v i lágháború . . . IX. köt . 93—94. o. 
26 U o . 135. o . 
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A hadosztály a VII. hadtest kötelékében 1914 késő őszétől a Kárpátokba, 
majd 1915 júniusában az olasz hadszíntérre került és itt harcolt kevés 
megszakítással a háború végéig, legtöbbször erdős-hegyes (karsztos) terepen. 
De ugyanez elmondható magáról a VII. hadtestről is, hiszen ennek többi 
hadosztályai is zömükben az Alföldről kapták a személyi állomány kiegé
szítését. A közös hadseregbeli csapatokkal szemben a gyengébb szervezésű, 
teljesen szokatlan terepen alkalmazott honvéd csapatokat természetesen 
nem lehetett mindjárt kezdettől fogva egyforma mértékkel mérni, de rövi
desen — a tapasztalatok hasznosítása után — ugyanolyan értékűekké váltak. 

NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS 

A katonai teoretikusok háború előtti nézeteivel ellentétben a háború alatt 
a hegyes körzetekben is nagykiterjedésű, hosszantartó küzdelem folyt. Be
bizonyosodott, hogy az a felfogás, amely az itteni támadó tevékenységet 
célszerűtlennek tartotta, nem volt kellően megalapozott. A sikeres támadó 
hadműveletek bizonyították be, hogy hegyes terepen is a támadást ott és 
akkor lehetett végrehajtani, ahol a cél érdekében legjobban megfelelt és a 
védelmet a legkönnyebben áttörhették. A támadó a legtöbb esetben meg
találta a védelem gyenge pontjait annak ellenére, hogy a védő igyekezett 
a legnagyobb mértékben kihasználni a terep előnyeit. Az erdős-hegyes tere
pen összefüggő védelmet nem lehetett kiépíteni. Miután a terep a védő ré
szére is korlátozta a szabad manőverezés lehetőségeit, a védelem arra kény
szerült, hogy erői és eszközei legnagyobb részét az első védőövben, tartalé
kait pedig a várható irányok szerint megosztva helyezze el. Mindez sok 
esetben lehetőséget adott a támadónak, hogy a védő erőit részenként sem
misítse meg. (Pl. Caporettónál.) Ehhez még hozzájárult az, hogy a hegyes 
körzetekben fokozottabban hatott a védőre a visszavonulás útjának elvágá
sától való félelem. Ezért, ha a — gyakran gyengébb erejű — megkerülő 
osztagoknak sikerült a szárnyakra vagy a védő hátába jutni, az ellenállás 
gyorsan megtört. 

A háborúban alkalmazott támadó eljárás nem minden esetben felelt meg 
a követelményeknek. A vezetés, különösen a háború első éveiben — hason
lóan a más arcvonalakhoz — a hegyekben is az összefüggő, hézagmentes 
támadó alakzatot követelte, még akkor is, amikor az célszerűtlen volt. A há
ború bizonyította, hogy a kisebb — zászlóalj, ezred erejű osztagok alkal
mazása jobban biztosította a sikert. Ahol nem így történt — mint pl. az 
olaszok doberdói támadó hadműveleteinél —, a támadás gyakran meghiúsult. 

Jelentős szerepet játszott a csapatok rejtett mozgása is. Erre a terep mind
két félnek jó lehetőséget adott, azonban a védőnek a magaslatokon levő 
és a figyelést nagyban elősegítő helyzete ellenére, a támadó a legtöbb eset
ben észrevétlen tudott maradni a támadás kezdetéig. 

A sűrű erdőkkel borított, átszeldelt terep a felderítést nagyon megnehe
zítette. A korlátozott földi figyelési lehetőségek miatt fokozódott a légi fel
derítés jelentősége, de a technikai eszközök fogyatékossága miatt ez nem 
volt mindig olyan sikeres, mint pl. a caporettói áttörésnél. Itt a német re
pülőknek sikerült az olasz védelem harcászati mélységét felderíteni. A fel
derítés fő formája azonban erdős-hegyes terepen az egész háború alatt a 
kis erőkkel végrehajtott vállalkozás, esetleg harcfelderítés, illetve kis mély
ségben felderítő osztagok alkalmazása volt. 

A csapatok vezetése az áttekinthetetlen terepen a kis teljesítményű hír
adó eszközök miatt igen nehézkes volt. Vezetékes összeköttetést elsősorban 
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csak a völgyek mentén lehetett kiépíteni, ezért továbbra is jelentős volt 
a gyalogos, illetve lovas hírvivők alkalmazása. A csapatok vezetése igen 
gyakran megszakadt, a parancsnokok a helyzetet sokszor csak hiányosan 
ismerték és a helyzet változásairól késve értesülték. A gorhcei áttörésnél 
pl. a X. német hadtest vezetékes összeköttetésének kiépítése 12 órát igé
nyelt. A hadtestparancsnok a hajnalban induló támadás után egész délelőtt 
nem ismerte hadosztályainak helyzetét. Ugyanezt elmondhatjuk a capo-
rettói áttörésnél az 1. és 2. Osztrák—Magyar Hadsereg vezetéséről is. A ro
mán hadsereg erdélyi vereségének is az volt az egyik oka, hogy a több 
részre oszlott, egymástól elszigetelt és együttműködni nem tudó csoporto
sítások lehetőséget adtak részenkénti megsemmisítésükre. 

Nagy fontosságú feladat hárult a hegyes körzetekben vívott harcokban a 
tüzérségre, mely a háború előtt erre nem volt kellően felkészülve. A tüzérség 
példája bizonyítja talán legjobban, hogy a várható hegyi tevékenységre 
már a békeidőszakban kell alaposan felkészülni, mind a kiképzést, mind a 
technikát tekintve. A hegyi harcok jelentős követelménye a tűzerő mellett 
a tüzérség mozgékonysága volt. A nehézkes fogatolt lövegek legtöbbször 
csak az utak mentén, vagy azok közelében foglalhattak tüzelőállást és a 
gyalogságot a nehéz útviszonyok miatt nem tudták követni. Erre csak a hegyi 
tüzérség volt képes, azonban tűzhatása nem volt elegendő. Szükség lett 
volna a hegyi lövegek tüzének nagyfokú kiegészítésére, de a tábori tüzérség 
ágyúi erre nem voltak alkalmasak. A megfelelő számú speciális hegyi és 
ezen belül is a mind több meredek röppályájú löveg megléte tehát első
rendű követelménnyé vált a háború alatt. A sikeres tevékenység egyik leg
nagyobb akadálya sok esetben ezek jelentős hiánya volt. 

Ehhez szorosan kapcsolódik a gyalogságnak meredek röppályájú tűz-
eszközökkei — elsősorban aknavetőkkel — való ellátása is. Az első világ
háborúban a támadó gyalogság ezt a fegyvert — különösen a háború ele
jén — nélkülözni volt kénytelen. Ez, mint a tapasztalatok bizonyították, 
meg is látszott az eredményeken. 

Különösen élesen vetődött fel a csapatok hegyi hadműveletre való alkal
massá tételének kérdése. A háború előtti nézet — amely a hegyeken való 
tevékenységet kizárólag a hegyi csapatok feladatának tekintette — csak
hamar tarthatatlanná vált. Az események bizonyították, hogy hegyes kör
zetekben más csapatok is tudtak tevékenykedni. 

A siker természetesen attól függött, mennyire tudták elsajátítani az ezzel 
kapcsolatos ismereteket, és milyen fokon feleltek meg a követelményeknek. 
A háború egyik legfontosabb tapasztalata volt, hogy a hegyes körzetekben, 
elsősorban középhegységben folyó harctevékenységhez nem kellenek külön
leges hegyi csapatok, helyesebb, ha ezek csak a magashegyi zónában kerül
nek alkalmazásra. Nem volt akkora jelentősége a személyi állomány hegy
vidékről való kiegészítésének sem, mint ahogyan azt a katonai vezetők fel
tételezték. A háború bizonyította, hogy alföldi vidékekről kiegészülő csa
patok is jól voltak alkalmazhatók a megfelelő hegyi tapasztalatok elsajátí
tása után. Végeredményben arra sem volt mindig szükség, hogy a magasabb
egység teljes állományát felkészítsék a hegyes terepen való alkalmazásra. 
Több esetben elegendő volt, hogy a hadtesteknek csak egyes zászlóaljait, 
esetleg egy dandárát képezzék ki rövid idő alatt és lássanak el megfelelő 
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felszereléssel. Előfordult, hogy hadtesteket (néha hadosztályt is) hegyi csa
patokkal (hegyi dandárral) erősítettek meg a feladat tartamára. Ilyen eset
ben ezeket rendszerint a megkerülő osztagokban alkalmazták, míg a többiek 
a völgyekben, vagy könnyebben járható irányokban támadtak. 
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Л А С Л О С А Б О : 

И З ОПЫТА НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛЕСИСТО-
ГОРИСТОЙ МЕСТНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Резюме 

Если проанализируем события войн в эпохах, предшествовавших эпохе механизиро
ванного труда можно видеть, что гористые районы всегда оказывались такими прегра
дами, которые армии старались обходить как непригодную для военных действий мест
ность. Этот принцип отражался в уставах, определявших условия ведения боя, этим 
принципом руководствовались различные теоретики военного дела. 

Можно ли вообще или является ли целесообразным вести наступательные действия 
в условиях гористой местности? Какие представления возникли об этом до первой 
мировой войны и какие выводы можно сделать из событий? Статья старается отве
тить на эти вопросы. Приводит примеры, подтверждающие факт, что взгляды, преуве
личивающие значение трудности местности не оправдались на практике ведения боя 
то-есть оказалось, что гористая местность лишь замедляет военное действие, однако 
не препятствует успешному завершению наступательной операции. Причиной неудач
ного боя явились не трудности гористой местности, а неподготовленность и непра
вильная оценка условий местности. 

Статья анализирует вопросы организации военных действий в условиях гористой 
местности во время первой мировой войны и приводит сравнение отдельных военных 
операций исходя из опыта самых операций. Анализируя факторы успеха военных дей
ствий показывает развитие принципов ведения боя в условиях гористой местности, 
сделает выводы относительно выбора направления главного удара и выполнения раз
личных манёвров. Исследует факторы, влияющие на глубину и на темп военных опе
раций. Приводит примеры, через которые ознакамливает со взглядами, касающимися 
организации, оснащения и применения горных отрядов, показывает их роль в насту
пательных военных операциях в условиях гористой местности во время первой миро
вой войны. 

LÄSZLÖ SZABO: 

AUS DEN ERFAHRUNGEN DER ANGRIFFSOPERATIONEN DES ERSTEN 
WELTKRIEGES AUF WALDIG-GEBIRGIGEM GELÄNDE 

Resümee 

Wenn wir die Ereignisse jener Kriege betnachten, die dem Zeitabschnitt der 
mechanisierten Kriege vorausging, so können wir feststellen, dass die gebirgigen 
Gebiete immer ein Hinderniss bedeuteten, das die Heere, als zu Operationen 
ungeeignetes Gelände, vermieden. Diese Auffassung spiegelte sich in den Prinzi
pien, die die Regel des Kampfes festsetzten, zu dem bekannten sich die ver
schiedensten militärischen Theoretiker. 

Kann man, bzw. ist es zweckmässig in gebirgigen Kreisen offensive Tätigkeiten 
zu führen? Welche Vorstellungen hatte man darüber vor dem ersten Weltkriege 
und welche Erfahrungen sind aus den Ereignissen zu ziehen? Die Studie versucht 
es auf diese Fragen Antwort zu geben. Sie beweist durch Beispiele, dass sich 
die übertreibenden Anschauungen über die Schwierigkeiten des Geländes in der 
Praxis nicht bewährten und die Berge den Erfolg eines Angriffs nur zu ver-



langsamem, aber nicht zu vereiteln vermochten. Der Grund eines Misserfolges 
war nie im den Schwierigkeiten der gebirgigen Gelände zu suchen, sondern 
ergaben sich aus Mangel an Vorbereitung und schlechter Beurteilung des Kampf
bereiches. 

Die Studie untersucht die Frage der Organisierung der Gebirgsoperationen des 
ersten Weltkrieges und macht Vergleichungen auf Grund der Erfahrungen ein
zelner Operationen. Die Fakten des Erfolges zergliedernd, zeigt sie uns die Ent
wicklung der Prinzipien des Gebirgskampfes, zieht Folgerungen bezugs der 
Richtung des Hauptschlages, der Durchführung einzelner Manöver. Untersucht 
die Fakten, die die Tiefe der Aufgaben, sowie den Takt der Operationen beein
flussen. Durch einige Beispiele zeigt uns die Studie die Auffassungen über die 
Organisierung, Ausrüstung und Anwendung der Gebirgstruppen und über ihre 
Rolle bei den Angriffsoperationen in gebirgigen Geländen im ersten Weltkriege. 
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A TÖRÖK SEREG ELVONULÁSA EGER ALÖL 
1552-BEN 

Szántó Imre 

A népi ellenállás által is támogatott egri vár katonaságára óriási áldoza
tokat követelő rész hárult az 1552. évi török támadás visszaverésének fel
adatából. Ezzel kapcsolatos szerepüket és a várba bejött parasztok helyt
állását egyes kutatók romantikus lelkesedéssel színezték. Véleményünk sze
rint a differenciáltabb elemzés még teljesebben tudja megmutatni az egri 
várvédelem igazi szerepét és jelentőségét.1 

Az egri vár, amely körül 1552. szeptember 10-én végleg bezárult a török 
ostromgyűrű, az egymást követő rohamok és ágyúzások következtében ok
tóber derekán már „. . .annyira rombadőlt, s a földdel egyenlővé lett, hogy 
inkább sík mezőnek, mint várnak lehet tekinteni".2 A romhalmazon át — 
Istvánffy Miklós szerint — akár egy lovas is be tudott volna hatolni a sok 
megpróbáltatást megélt várba.3 A török mégis abbahagyta az ostromot. Né
hány napig még apró csatározások folytak, aztán a török tábor feloszlott. 
Ahmed pasa október 18-án Belgrádba, Ali pasa pedig Budára indult seregé
vel téli szállásra. 

Már a kortársakat is élénken foglalkoztatta a kérdés — amely évszázadok 
során vissza-visszatért a magyar és külföldi történetírásban —, mik voltak 
tulajdonképpen a török Eger alóli elvonulásának okai. Más szóval: mi volt 
a sikeres egri várvédelem „titka"? 

I. Ferdinánd király4 és Tinódi Lantos Sebestyén5 az egri diadalt „Isten 
kezének" tulajdonítja. A lantos deák szerint e világ hatodik nagy csodája, 
„isten mint lőn Egernek megtartója".6 Eger szabadulását — szerinte — „nem 
emberi hatalom . . . mivelé", hanem „Űristen hatalmát jelönté".7 Miben bíz
tak a magára hagyott várban Dobó és tiszttársai? 

1 Vö.: Századok, 1960. 1—3. sz. 278—285. o. A Magyarország története c. egyeteimi tan
könyv 1/2. kötetéről.; Elekes Lajos: Rendiség és központosítás a feudális állaimokban. Bu
dapest, Akadémiai Kiadó. 1962. 96. o. 

2 Szederkényi Nándor: Heves vármegye története. Eger, 1890. II. köt. 153—154. o.; Dobó 
István, Mecskey István, Pethő Gáspár, Bornemissza Gergely deák és Zolthay István jelen
tése a lefolyt ostromról Nádasdy Tamás országbíróhoz s dunántúli főkapitányhoz. Eger, 
Érseki Lyceumi Nyomda. 1552. október 19. 

3 Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. Budapest, Magyar Helikon. 1962. 281. o. 
4 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarohiv, Ungarn, 1552. Fase. 67. I. Ferdinánd Castaldóhoz. 

Ebersdorf, 1552. október 22. — Locus autem ille (sc. Eger—Sz. I.) Deo benigniter for-
titerque adiuvante adhuc strenue defenditur . . ." (A továbbiakban a bécsi Haus*, Hof- und 
Staatsarchiv jelzése: Sta.) 

5 Mészöly Gedeon: Tinódi Sebestyén. Nagykőrös, 1906. 94. o. 
6 Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadaljáról való ének. 33—34. verssor. 
7 Uo. 9—12. verssor. 
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Tinódi írja: 
„Reménységök önmaguknak nem vala, 
Csak a köznépet ők bíztatják vala. 
Az istennek ők könyörögnek vala, 
Megszabadulásukat hiszik vala".8 

Verancsics Antal történetíró szerint is azért szabadult fel Eger a török 
ostromgyűrű alól, „mert a magyarok, kik benne valának, az istenben ve
tették vala minden reminységiket".9 A végvári katonaság hősies kitartásá
hoz az eszmei alapot, a közös ideológiát nem a feudális haza közös szere
tete, hanem a keresztény vallási ideológia szolgáltatta. S amikoť a „hitetlen" 
törökök megsemmisítéssel fenyegették a paraszt családját, létfenntartási 
eszközeit, az ezek védelmére indított harcban nemcsak a létfenntartási ér
dek, hanem keresztény hitük is ösztönözte őket. Az urak viszont, akik
nek feudális hatalmát a török támadás veszélyeztette, a paraszttömegeket 
nemcsak önérdekükre, hanem keresztény kötelességükre való hivatkozással 
is mozgósították a harcra, a védelemre.10 

Az egri kapitányok — Tinódi Sebestyén tanúsága szerint — „Isten igéjé
vel . . . bátorítnak". Az éles szemű Salamon Ferenc is észrevette, hogy „a 
török elleni harcokban . . . a keresztyén eszméknek oly részök volt, mint a 
hazafiságnak. Már Dobó István Egerben és Zrínyi Miklós Szigetváron külö
nösen a vallás és keresztyén világ védelmével buzdítja katonái t . . . Eger, a 
bányavárosok kulcsának tartott végvár, csakugyan megmaradt Dobó erélye, 
az egriek vitézsége és az imádság által. . . mert vallásosságuk egyik elemét 
tette vitézségüknek."11 

A körülzárt várak kapitányai — Losonczy, Zrínyi — utolsó üzenetükben 
előrelátható haláluk értelmét mindenekelőtt a kereszténység védelmében 
látják, s csak ezután beszélnek az édes hazáról.12 így született meg egyrészt 
a külföld támogatásának biztosítására, másrészt a hazai jobbágyság mozgó
sítására az a jelszó, hogy Magyarország az egész kereszténység védőbástyá
ja (clypeus et antemurale Christianitatis). A kereszténység védelme — Ti
nódi megfogalmazásában — egybefonódik aztán a vitézi becsülettel: 

„Jó legényök, vitézök végházakban 
Vannak gyakran terekkel baj vívásban 
Az körösztyén hitért gyakor harcokban, 
És jó hírért, névért sok országokban".13 

Istvánffy Miklós a következőkben foglalja össze a török elvonulásának 
okait Eger alól: „Azalatt, amíg Szent Lukács evangélista napjára (október 
17. — Sz. I.) északi szél támadt, s elég nagy, fagyos esővel kevert hó esett 

8 Uo. 1031—1036. verssor. 
9 Verancsics Antal: összes munkái. II. köt. Pest, MTA. 1857. 96. o. Monumenta Hungáriáé 

Historica. Második osztály: írók III. — Forgách Ferenc szintén isteni hatalomra hivatkozik, 
hogy Eger alól dicstelenül vonult el a török sereg. (Forgách Ferenc: Magyar históriája 1540— 
1573. Pest, MTA. 1866. Mon. Hung. Hist. n . oszt. 16. 71. o quis nisi divina potentla 
fugare potuisset. . .") 

10 Molnár Erik: Az SZKP XXH. kongresszusa és a szocialista patriotizmus. Vita a ma
gyarországi oszítályküzdelmekről és függetlenségi harcokról. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 
1965. 65. O. 

11 Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában. Második kiad. Budapest, 
Franklin. 1586. 160. O. i i 1*1 $ 

12 Károlyi Árpád: Losonczy István két magyar levele. Történelmi Tár, 1881. 381. o. 
13 Idézi Benda Kálmán: A végvári harcok ideológiája. Történelmi Szemle, 1963. VI. évf. 

1. sz. 15—18. o. 
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az égből, bizonytalan hírek érkeztek a táborba, hogy Móric szász herceg, 
aki már hadsereggel Németországból Győrbe érkezett, másfelől meg Castal-
do és Báthori erdélyi csapatokkal az ostromlottak segítségére jönnek. Ah
med vagy a bizonytalan híreket hozta fel ürügyül, hogy meghiúsult ostro
ma, vagy a közeledő tél zordságától félt, avagy pedig, ami valószínűbbnek 
látszik, «únden reményét elvesztette, hogy a várat elfoglalhatja, mivel látta, 
hogy csapatai meggyengültek és kimerültek, miután a lovasok és janicsárok 
legkiválóbbjai elestek, megsebesültek s a hosszú ostrom elcsigázta őket. Ép
pen ezért elhatározta, hogy felhagy az ostrommal és hazatér".14 

A korabeli török történetírók igyekeztek mentegetni az Eger alatt elszen
vedett csúfos kudarcot. Lufti pasa Az oszmán-ház története c. munkájában 
így indokolja meg, hogy a török sereg kénytelen volt elvonulni Eger alól: 
„Azután Eger nevű várhoz mentünk, amely Magyarországnak hajdan erős 
vára volt. Jó ideig ostromolták, de mivel hideg volt s a tél közeledett, ezért 
nem volt alkalmas idő és így dolguk nem sikerült. Tehát eltávoztak onnan 
és szabadságot adtak a hadseregnek".15 Hasonlóan ír az elvonulás okairól 
Dselálzáde Musztafa török történetíró: „Isten végzéséből bekövetkezvén a 
téli évszak és a hideg idő, a beállott esőzés és havazás miatt eltűnt a nyu
galom és türelem; az élelmiszerekben való szükség aggasztotta a sereget, a 
hidegség megzavarta a jószágok nyugalmát".16 

Ugyanaz a helyzet ismétlődött meg Eger vára alatt, ami 1551 október ha
vában Temesvár alól parancsolta haza az ostromló török sereget. Dselálzáde 
Musztafa szemléletesen írja le az időjárás téliesre fordulását és Szokoli Me
hetned hadinépének nyugtalanságát: „ . . . a hatalmas isten végzéséből meg
változott a levegő, elmúlt a nyári idő. Elérkezvén a téli évszak, a melegséget 
hideg váltotta fel, a szelek fuvalmától kioldódván a felhők tömlői, megeredt 
az esőzés. 

Hó és eső esett az égből, 
Végképen eltűnt a nyugodtság. 
A hideg miatt a szemet sem lehetett kinyitni. 
A sátorok lakói elpusztultak, 
A sátrak kötelei jegesek lettek. 
Rendkívüli nyugtalanság szállta meg a sereget, 
Dideregve reszkettek az állatok. 
Szükség állt be az élelmiszerekben, 
A bajok raja lepte meg az embereket".17 

Az idézett korabeli történetírók adatai alapján fogalmazta meg a későbbi 
történetírás is a török elvonulásának okait. Hammer szerint a korán leesett 
hó késztette elvonulásra a törököt.18 Bucholtz a téliesre fordult időjárás 
mellett megemlíti a királyi felmentő seregek közeledésének hírét.19 Kül
földi, sőt hazai történetírók közül is többen vannak olyanok, akik azt állít
ják, hogy Móric szász herceg győri táborozása bírta rá a törököt, hogy Eger 
alól elvonuljon. Decsy Sámuel Osmanográfiájá-ban olvassuk: „Mind ezek
nek végbe menetele után, egy felől Moritz Saxoniai Hertzegnek, más felől 
Castaldusnak és Bátorinak nagy hadi sereggel való menetelének híre napon-

14 Istvánffy: A m a g y a r o k tör ténetéből . 281. o. 
15 Thury József: Török tör téne t í rók . II. kö t . (1521—1566). Budapes t , MTA. 1896. 38. o. 
16 Uo. 272. o. 
17 Uo. 262. o. 
18 Hammer, Joseph: Geschichte des Osmanischen Reiches , i n . köt . (1520—1574). Pes t , H a r t 

leben. 1828. 311—312. o. 
19 Bucholtz, F. B.: Geschichte der Regie rung F e r d i n a n d des Ers ten . VII. köt . Wien, 1836. 

317. o. 
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ként öregbedvén, és az őszi kedvezőtlen idők is mind jobban közelgetvén, 
Achmet nagy Vezér minden kedvét s reménységét elvesztette, az ostromlást 
félbe szakasztotta".20 Gorove László ugyancsak „a hideg essőzések és ferge-
tegek" beállásával és Szász Móric, Castaldo és Báthori András felmentő se
rege közeledésének hírével indokolja, hogy a török sereg október 18-án fel
szedte sátorfáját Eger alól.21 Nagy Béni még azzal egészíti ki a fentieket, 
hogy a török tábor „élésben, porban megfogyatkozott".22 

Acsády Ignác a Magyarország története millenáris kiadásában az aláb
biakban foglalja össze a török Eger alól történt elvonulásának okait: „Meg
menté védőinek hősiessége és az isteni gondviselés, mert az óriási veszteség 
tétlenségre, s a korán beálló hideg elvonulásra kényszeríté az ellenséget. 
A táborban, noha a szomszéd birtokosok és községek is kényszeríttettek ele
séget szállítani, kezdettől fogva hiányos volt az élelmezés s a török katonák 
mindinkább elvesztették harckedvüket. Ellenben a várban minden bőség
ben volt, vígan laknak, trombitáitat j ák, sipoltatják magokat".23 

A török sereg fölényes várostromló módszere Szekfű Gyula szerint Dobó 
és társai. Mecskey István, Bornemissza Gergely, Zoltay István, Figedy János 
kitartásán és találékonyságán törött meg. „Az egri ostrom bebizonyította, 
hogy erős elhatározás és katonai fegyelem a magyarokat egyedül is meg
segíti a török túlerővel szemben". Szekfű nem hivatkozik sem a téliesre for
dult időjárásra, sem a török sereg hiányos élelmiszer-ellátottságára, minek 
következtében az utolsó véres roham után hazavonult. Ellenben kiemeli, 
hogy Ferdinánd felmentő serege Móric szász herceg vezetése alatt csak ok
tóberben gyűlt össze Győrnél, s csata kockáztatása nélkül feloszlott.24 

A felszabadulás utáni helytörténetírók szerint ,,Eger falainak állítólagos 
ereje, meg a török sereg élelmezésében mutatkozó nehézségek s a korán be
álló tél semmiképpen nem tekinthetők olyan körülménynek, mely egyma
gában kényszerítette volna őket elvonulásra. A vár fal, hadifelszerelés, bá-
torszívű harcos védők nélkül csak holt tömeg . . . A török sereg elvonulása 
nem más, mint nyílt beismerése vereségüknek. Ezt a vereséget Eger védői 
mérték rájuk, nem a hideg időjárás. A győzelem érdeme az egri vitézeké, 
nem pedig rajtuk kívülálló mellékes körülményeké".25 A Magyarország tör
ténete I. kötete annyit jegyez meg: „Mikor a védők már feladták a reményt, 
hogy külső segítség megmenti őket, a török sereg annyira kimerült, hogy 
felhagyott a további harccal".26 

Anélkül, hogy legkevésbé csökkenteni óhajtanánk az egri vitézek világ
raszóló érdemeit a győzelem kivívásában, úgy gondoljuk, hogy — az újabb 
kutatások fényénél — több figyelmet kell fordítanunk a „rajtuk kívülálló 
mellékes körülményekre" is. Az ostromló török seregnek Eger vára alatt el-

20 Decsy Sámuel: Qsmanografia. in . rész. Bécs, Kurzbeck 1789. 420. o. 
21 Gorove László: Eger városának történetei. Eger, Érseki Lyceumi Nyomda, 1876. 118— 

119. o. 
22 Nagy Béni: Eger os t roma 1552-ben. Békefi Emlékkönyv . Budapes t , 1912. 274. o. 
23 Századok, 1880. 489. o. ; A csábrági v á r n a g y ok tóber 17-1 levele Balassa Menyhér tnek . 

Idézi Acsády Ignác: Magyarország h á r o m részre osz lásának tö r téne te 1526—1608. Budapes t , 
1897. 326. o.; Szilágyi Sándor (szerk.): A m a g y a r nemzet tö r téne te . V. köt. Budapes t , Athe
n a e u m . 1897. 

24 Hóman Bálint—Szekfű Gyula: Magyar tör téne t , i n . kö t . Budapes t , Egye temi Nyomda, 
1943. 61. O. 

25 Soós Imre—Szántó Imre: Eger vá r véde lme 1552-ben. Budapes t , Művelt Nép 1952. 88—89. 
o. — Gerő László szer int is ,,Dobő I s tván . . . f á r adha ta t l an szervező ereje, hadvezér i k i 
válósága és kevés számú védőjének e lszánt ha rc i aka ra t a , hazaszere te te védte m e g 1552-ben, 
az ez időben még k o r á n t s e m korsze rű v á r a t " . (Lásd Gerő László: Magyarországi várép í té 
szet. Budapes t , Művel t Nép . 1955. 358. o.) 

26 Magyarország t ö r t éne t e I. köt . Budapes t , Gondola t Könyvk iadó . 1964. 175. o. (a meg
felelő rész R. Várkonyi Ágnes tollából). 
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szenvedett kudarca az eddigieknél árnyaltabb, romantikus túlzások nélküli 
megindokolást kíván. 

Foglaljuk röviden pontokba, hogy az egri Várvédelemmel foglalkozó egy
korú források és a későbbi történetírók milyen okoknak tulajdonítják az 
ostromló török sereg elvonulását: 

a) „úristen hatalma" ; 
b) Eger védőinek helytállása, elszánt harci akarata; 
c) a török ostromló sereg meggyengülése, kimerültsége (élelmiszerhiány); 
d) a kedvezőtlen, téliesre fordult időjárás; 
e) Szász Móric, Castaldo és Bátori András felmentő csapatai közeledésé

nek híre; 
f) Eger falainak állítólagos ereje. 
Dselálzáde Musztafa török történetíró megállapítása Eger falainak állító

lagos erejéről — hogy ti. „ . . . bástyáinak ormai az égig érnek, falainak 
alapja a tengerben van" —27 keleties szóvirág a vereség keserű tényének 
szépítésére. Eger várának legfőbb erőssége az 1552. évi ostrom idején a kül
ső vár, vagyis a „magyar imódra" épített palánk volt.28 

Ami a fenti sorrendet illeti — s ha eltekintünk „isten csodájától" és Eger 
falainak állítólagos erejétől —, akkor első helyen mi is Eger vár védőinek 
hősi helytállását, elszánt harci akaratát emeljük ki. Az egri győzelem azért 
születhetett meg, mert Dobó István — legalább életének ebben a kiemel
kedő szakaszában — a törökkel szemben tudott és mert a nép helytállására 
és otthonszeretetére támaszkodni. A nagy cél érdekében mozgósítani tudta 
a végvári katonák és környékbeli jobbágyok hatalmas erejét, akik cselekvői 
voltak a várvédelemnek. Különleges történeti feltételek között átmenetileg 
osztály társadalomban is létrejöhet az alapvető osztályok együttműködése, 
az ellentétes osztályok átmeneti érdekközössége. A török egyszerre fenye
gette a nemesek és jobbágyok különböző érdekeit. A török elleni harcokban 
azonban az urakat és a parasztokat más és más célok, érdekek vezették. Az 
urak kizsákmányoló uralmukat védték az ellenségtől, a parasztok pedig azt 
az életlehetőséget védelmezték, amelyet számukra a feudális kizsákmányo
lás meghagyott, s amelyet most a török ellenség pusztulással fenyegetett.29 

Az 1552 tavaszán megindított török támadás célja az volt, hogy megsem
misítő csapást mérjen Ferdinándra, aki Erdélyre is kiterjesztette hatalmát. 
II. Szolimán szultán bárom nagy sereggel több irányban támadva akarta 
megtörni Ferdinánd magyarországi uralmát.30 Az Ahmed pasa szerdár veze
tése alatt álló fősereg feladata Temesvár és Lippa megvétele volt. A havas
alföldi török-tatár hadnak — amelyhez még a két román vajdának is csat
lakoznia kellett — jutott az a megbízatás, hogy Erdélyt megszállja, Ferdi
nánd ottlevő hadait kiűzze és János Zsigmondot visszahelyezze a fejedelmi 
székbe.31 A harmadik sereg vezére, Khadim Ali budai helytartó, azt az uta-

27 Thury: Tö rök tö r téne t í rók . II. köt . 272. o. Készlet Dselálzáde Musztafa: Az országok 
osztályai és az u t a k felsorolása c. munká j ábó l . 

28 Takáts Sándor: A m a g y a r erősségek. Rajzok a tö rök vi lágból . I I . köt . Budapes t , Aka
démia Nyomda , 1915. 23—24. o. — ,,In exter iőr t a rcé saepes seu va l lum, quo t e m p o r e ex -
pugnat ion is Agr ia p raec ipue defensa est, pal i s aepesque to ta p e r pedi tes sit combus ta . " 

29 Molnár Erik: A nemzet i ké rdés . Vita a magya ro r szág i osz tá lyküzde lmekrő l és függet
lenségi ha rcokró l . Budapes t , Kossu th Könyvk iadó , 1965. 21. o.; R. Várkonyi Ágnes: A n e m 
zet, a haza fogalma a t ö r ö k ha rcok és a Habsburg-e l lenes k ü z d e l m e k idején (1526—1711).; 
Andics Erzsébet (bev.): A m a g y a r nac iona l izmus k ia laku lása és tö r téne te . Budapes t , Kossu th 
Könyvkiadó . 1964. 33. o. 

30 Forgách: Magyar h is tór iá ja . Pes t , Eggenberger . 1866. 36. o. — ,,. . . i ta hos t em nec u n i 
suffecturum, p lu r ibus bellis s imul implicaitum d e s t i n e r e t . . ." 

31 Történelmi Tár, 1892. 147. o.; Ahmed pasa levele a filippopolisi táborból Patócsy Fe
renchez, 1552 május elejéről. 
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sítást kapta, hogy rombolja le a Hont-Nógrád megyei erősségeket, míg a 
fősereg Temesvárt ostromolja.32 

A török fővezérlet ügyesen oldotta meg, hogy Ahmed pasa hadművelete 
kitűzött célját, Temesvár elfoglalását elérhesse: 

a) Ali budai pasa Veszprém és a Hont-Nógrád megyei várak ellen végre
hajtott támadással lekötötte Ferdinánd dunántúli és felvidéki erőit. A Hont-
Nógrád felé történő hódítás iránya egyúttal megjelölte a török terjeszkedé
sének másodlagos szárnyvonalát is; a szultán a gazdag felvidéki bányavá
rosokra vágyott;33 

b) A havasalföldi és moldvai török—román hadak beütése lekötötte Cas
taldo erdélyi haderejét; 

c) A török diplomácia békealkudozásokkal — Temesvárnak adófizetés el
lenében történő megmentésével — elvonta Castaldót az erélyesebb hadi ké
születektől.34 

Ahmed pasának — egy török fogoly elbeszélése szerint — állítólag az volt 
a szándéka, hogy visszavonul abban az esetben, ha Temesvárt nem sikerül 
elfoglalnia. Ha azonban vállalkozása sikerrel jár, akkor sem nyomul tovább, 
hanem adófizetés feltétele mellett egyezkedik a békéről. Miután azonban 
látta, hogy — Temesvár elestének hírére — Lippát és Sólymost üresen hagy
ták, csauszt küldött a szultánhoz azzal a jelentéssel, hogy Erdély és egész 
Magyarország „futásban" van. Ennélfogva nem szeretné a kedvező alkalmat 
elszalasztani, hanem parancsot vár a további előrenyomulásra.35 

Ahmed pasa a temesvári és lippai sikerektől felbuzdulva olyan tervet 
forgatott, hogy betör Erdélybe, kiűzi onnan Castaldo zsoldosait és vissza
helyezi János Zsigmondot a fejedelmi székbe. Két ok azonban visszatartotta 
ettől az elhatározástól. „Az egyik az volt — olvassuk Istvánffy Miklósnál —, 
hogy megtudta, hogy Castaldo és Báthori a tartomány határait, melyeken 
neki át kellett haladnia, kellően felszerelt hadsereggel szállta meg, s felké
szülve várja érkezését; ezeknek erejéről és csapatairól az emberek beszéde 
és hiedelme azt terjesztette, hogy nagyobbak és erősebbek, mint valójában. 
A másik ok az volt, hogy Ali sok érvvel rávette őt arra, hogy azokat a he
lyeket kell elfoglalnia . .., melyek a parancsnoksága alatt álló Budához kö
zel fekszenek, s amelyekről a török uralom alatt álló területeket állandóan 
támadják".36 Ezért került sor végül arra — az 1551-es hadműveleti terven 
túllépve —, hogy Ahmed pasa nagyvezér és Ali budai helytartó szeptem
ber 2-án Szolnok alatt egyesítették seregüket, s annak megvétele után Eger 
ostromára indultak. 

Eger védői 1552-ben azzal, hogy 38 napon keresztül kitartóan állották a 
török seregek súlyos rohamait, meghiúsították az ellenség szándékát: a bá
nyavárosok elfoglalását, Erdély és Magyarország elválasztását. Pedig a vár
védő tisztek nagyon jól tudták, hogy Eger vára legfeljebb két heti ostromot 
bír ki, s ha közben nem érkezik meg a királyi felmentő sereg, mindnyájan 
a halál fiai. A felmentő had megérkezése felől pedig — mint látni fogjuk 
— nem sok reményt táplálhattak magukban. Amikor Szolnok elestéről be
futott a hír az egri várba, a kapitányokat, Dobó Istvánt és Mecskey Istvánt 

32 Forgách: Magyar his tór iá ja . Pes t , Eggenberger . 1866. 36. o. , ,Igitur Amha t passae s e 
cundo vezirio expeditdonem in iunxi t (se. Szolimán—Sz. i.), u t r i u sque Valachiae pr inc ip ibus , 
ut mo tus Trans 's i lvaniae obse rvaren t ; Aly bassae budens i f ini t imas arces a t q u e caistella éx -
pugna re , au t exe indere . . . " 

33 Salamon Ferenc: Magyarország a tö rök hód í t á s k o r á b a n . Pes t , Heckenas t . 1864. 86. o.; 
Probszt, Günther: Der Bei t rag der n i ede rungar i schen Bergs täd te zur T ü r k e n a b w e h r . Süd
os t forschungen, Bd. XIII . München , 1954. 93—138. o. 

34 Czimer Károly: Temesvá r megvéte le 1551—1552. Had tö r t éne lmi Közlemények , 1893. 375. o. 
35 Tör t éne lmi Tár , 1891. 281. o.; Castaldo levele a szászisebesi táborból , 1552. augusztus 10. 
36 Istvánffy: A m a g y a r o k tör ténetéből . 261. o. 
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egy-két pillanatra halálsejtelmek vették elő, Mecskey másodkapitány 1552. 
szeptember 6-án húgához intézett búcsúlevelében többek között ezeket írja: 
. . . minden nap fejünkre várjuk a súlykot, mert immár Szolnokot is meg
adták az árulók. Immár rajtunk az szer, azért imádjátok istent értünk, mert 
azt nekem hidd : ez az én utolsó levelem.. . elválik a mi dolgunk tizenötöd 
napig".37 

Dobó István búcsúlevele is tele van halálsejtelemmel: „A budai pasa va
sárnap (augusztus 21. — Sz. I.) indította el táborát hadiszereivel Eger vagy 
Szolnok megszállására; többen mondják azt, hogy Egerbe akar jönni, mint 
azt, hogy Szolnokba.. . Még most a törökök úgy vannak az úton, hogy me
hetnek akár Szolnokra, akár Egerbe. Ez éjjel vettem levelét király őfelsé
gének, aki már Bécsbe jött, s bátorít minket, hogy a szükséges dolgokban 
támogatni fog, s hamar összeszedett seregével, melynek különböző helyekről 
megérkezését mindennap és órán várja (mert e szavakkal írta őfelsége) ne
künk és más híveinek segítségére lesz. Teljesítenünk kell tehát bátor és erős 
lélekkel Eger vára védelmezését és megtartását, mely teherrel minket a ki
rályi kegyelem halmozott el, ha késő nem lenne. . . Sárát (feleségét — Sz, 
I.) a nekem való szolgálat miatt ne hagyják el, s hiszem, hogy ezt meg is 
fogják tenni. Végre éljenek igen boldogul".38 Dobó említi a király levelét, 
de az ebben ígért segélyre nézve magának sincs bizalma; azonban Eger 
megvédését „bátor és erős lélekkel" kész teljesíteni. Az „éljenek igen bol
dogul" búcsúszó azt látszik jelezni, hogy Dobó felkészült a halálra is. 

Hogy tehát az egri várvédők 38 napon keresztül hősiesen állták a török 
sereg súlyos rohamait, amikor az állandó ágyúzás, törés a földdel tette 
egyenlővé a várfalak jelentős részét, bevésték nevüket az utókor emléke
zetébe. Mégis azt kell megállapítanunk, hogy október 13-án, az utolsó roham 
alkalmából, elérkeztek már ellenállóképességük és kitartásuk végső hatá
ráig. Dobó kivételesen díszruháját öltötte fel, maga is a küzdők közé ál
lott, és mindig_ott forgolódott, ahol legsűrűbben támadott a török. Ebből a 
várvédők is láthatták, hogy vagy visszaverik végleg a törököt, s az többet 
nem próbálkozik, vagy pedig mindnyájan a romok alá temetkeznek. Már-
már kimerültek a katonák, amikor a várkapitány bort hozatott nekik, ami 
pedig a fösvénységéről ismert (avaritia infamis) Dobónak eddig nem volt 
szokása : 

„Dobó futamék bástyára hirtelen. 
Ott minden népét erősen biztatja, 
Az köveket asszonynépvei hordatja. 
Fáradt népnek csöbörrel borát hordatja, 
Viadalhoz azzal jobban támasztja".39 

Kétségtelen, hogy az egri várvédők még egy újabb nagy török rohamot 
bajosan tudtak volna visszaverni. Az egri győzelem „titkához" tartozik te
hát az is, hogy á török nem tett — mert nem tehetett — még egy újabb 
kísérletet október derekán a vár elfoglalására. A fényes sikerekkel induló és 
a legszebb eredményekkel bíztató hadjáratot félbe kellett szakítania. Ami
kor Ali budai pasa rávette Ahmed pasát, hogy Erdély megrohanása helyett 
együttes erővel Szolnokot, illetve Eger várát foglalják el, lebecsülte az egri 
várvédők erejét és hősies kitartását. „Rossz akomak mondta Egör várát", s 
azt gondolta, hogy még jóval a kedvezőtlen időjárás beköszöntése előtt — 

37 Pataki Vidor: Az egri vár élete. Eger, 1934, 41. o. — Idézi Mecskey István másodkapi
tánynak 1552. szeptember 6-án húgához írt kiadatlan búcsúleveléből. 

38 Gyárfás István: Dobó István Egerben. Budapest, MTA. 1879. 62—63. o. 
39 Tinódi: Eger vár viadaljáról való ének 1495—1500. verssor. 

— 267 — 



megrettenve a török túlerőtől — érett gyümölcsként fog ölükbe hullni. Nem 
így történt. A „rozzant aikolt" a maradék Magyarország áttörhetetlen bás
tyájává változtatta Dobó István katonáinak és a vár egész lakosságának hő
siessége, rendíthetetlen helytállása/10 

A török sereg fővezére, Ahmed pasa azért volt kénytelen kiadni a paran
csot az elvonulásra, mert belátta, hogy hiába veti újabb harcba a török 
császár féltett hadát, hiába hoz újabb véráldozatot; az egriek harci ereje 
még most is töretlen: „vígan laknak, trombitáltatják, sípoltatják mago
kat"/'1 Tinódi Sebestyén Ahmed pasa szájába adja az egri vitézek dicsére
tét: 

„Mennyit jártam mindez széles világban; 
Sok várakat vívtam sok országokban, 
Jobb vitézökre sem találtam házban, 
Mint ez rossz akolnak vélt Egör várban"/'2 

Nem tekinthetjük „mellékes" körülménynek az ostromló török sereg Eger 
alól történő elvonulásának okai között a téliesre fordult, kedvezőtlen időjá
rást és az ellenséges sereg harcértékének alászállását. Ismeretes, hogy ebben 
a korban élesen elkülönült egymástól a hadjárati idő és a téli kvártély 
ideje/'3 A török hadsereg hónapokig tartó út után érkezett Magyarország 
földjére és így csak a nyár közepén foghatott nagyobb hadműveletekbe. A 
hideg közeledtével viszont — október közepétől — a török csapatok harci 
értéke nagyon lecsökkent; ilyenkor rendszerint abbahagyták a hadművele
teket, megkezdték a visszavonulást. A törökök október 26-át (Kászim nap
ját) tartották általában a nyári táborozás végének, amit egészen pontosan 
természetesen nem vettek figyelembe. A török hadműveleteket lezáró szo
kásos határidő közeledése is siettette tehát a visszavonulást. Éppen ezért 
minden hét, minden nap a Magyarország ellen támadó török hadsereg fel
tartóztatásában falvakat, jelentős területeiket mentett meg az ellenséges 
pusztításoktól. 

A töröknek — és más seregeknek is — azért kellett ebben az időben a 
kedvezőtlen őszi klíma beköszöntésével a hadjárati időt tavaszig szünetel
tetnie, mert télvíz idején lehetetlen volt biztosítani nagyobb létszámú had
sereg ellátását. A rossz utakon gyakorlatilag minden nagyobb tömegű szál
lítás leállt; nemcsak a takarmányellátás, hanem még a kenyérellátás bizto
sítására sem nyílt lehetőség.4'1 Ezenkívül azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy a törökök mint déli emberek kevésbé bírták az időjárás változását. 

Forrásaink beszámolnak arról, hogy az egri táborban nagy éhség és dög
halál (pestis) pusztít/'5 Batthyány Ferencnek Mária özvegy királynéhoz 1552. 

40 Mód Aladár: 400 év küzde lem az önálló Magyarországér t . Budapes t , Sz ikra . 1954. 38. o. 
41 Századok, 1860. 489. o. Idézi Acsády: Magyarország h á r o m részre osz lásának tö r téne te 

1526—1608. Budapes t , A theaneum. 1897. 326. o. 
42 Tinódi: Eger v á r v iadal járól való ének 1547—1551. verssor . 
43 Sinkovics István: Végvár i ha rcok . Magyar Tör ténészkongresszus 1953. j ú n i u s 6—13. Bu

dapest , Akadémia i Kiadó, 1954. 53. o.; Perjés Géza: Mezőgazdasági te rmelés , népesség, h a d -
seregélelimezés és s t ra tégia a 17. század másod ik felében (1650—1715). Budapes t , Akadémia i 
Kiadó . 1963. 171—174. o.; Sta. Ungarn , 1S52. Fase . 67. I. Ferdinánd Castaldóhoz. Bécs, 1552. ok
tóber 15. — ,,. . . hoistes quoque diut ius p r o p t e r ins t an tem h y e m e n in campo m a n e r e non 
p o t e r u n t et a d Agr i am . . . n ih i l efficient . . . " ; Uo. I . Ferdinánd Castaldóhoz. Ebersdorf, 
1552. ok tóber 22. — ,,. . . et i a m ingru i t h y e m s , qua t a n d e m hos t ium obst inacia infr inge-
t u r . . ." 

44 Perjés: Mezőgazdasági te rmelés . . . 171—172. o. 
45 Sta. Ungarn , 1552. Fase . 67.; Castaldo I. Fe rd inándhoz . Szászsebesi tábor , 1552. szeptem

b e r 25. — ,,. . . exerc i tus T u r c a r u m va lde d iminu tus et afflictus e r a t . . . " . ; Uo . I . Ferdinánd 
Castaldóhoz. Bécs, 1552. ok tóber 13. — ,,. . . I n supe r nobis a l iunde concordi te r exp lo ra tum 
et r e l a tum est, Tu rcos in castr is sub Agr i am const i tut is m a g n a fame et v ic tua l ium inopia 
p remi , ac pest i lent ia , contagio infectos v e h e m e n t e r concidere et equos i p s o r u m macié valde 
confestos ac in m a g n o n u m e r o mor tuos esse . . . " ; Tör téne lmi Tár , 1891. 486. o. 
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szeptember 2-án intézett levele arról tanúskodik, hogy a pestis és az éhség 
már Temesvár és Lippa elfoglalása után felütötte fejét Magyarországon. 
„Az Isten maga azzal mutatta ki haragját, hogy a táborban és a harcmezőn 
karddal, a városokban meg a járvánnyal öletett bennünket" — kesereg Bat
thyány.46 Ferdinánd királynak 1552. október 18-án Bécsből kelt leveléből 
annak a reménye csendül ki, hogy a törökök nem sokáig időznek Eger alatt ; 
a pestis annyira tombol közöttük, hogy naponként három-, négy-, ötszázan 
halnak meg közülük: nemcsak az emberek pusztulnak igen nagy számban, 
hanem az állatok (igavonók) is. Az egriek pedig — Ferdinánd szavait idéz
ve — „bátor lélekkel vannak és azt a helyet férfiasan védelmezik, semmit 
nem aggódhatunk — Isten kegyelméből — annak elvesztése miatt".47 

A pestist az éhező török seregnél valószínűleg az eltemetetlen hulla, rom
lott ételek, vagy emberi táplálkozásra alkalmatlan anyagok fogyasztása 
okozhatta. A nyárvégi járvány a török katonaság között feltehetően több ál
dozatot szedett, mint a lakosságnál, mivel ellenálló erejük az eltelt hadjárati 
idő nélkülözései, a rossz liszt miatt szeptemberben már a mélyponton lehe
tett. Ehhez járult aztán, hogy a legyengült szervezetű, kiéhezett, az egy
hangú étkezéstől megundorodott ostromló törökök mohón vetették rá ma
gukat az Eger környéki mosatlan, éretlen gyümölcsre és — szüretidő lévén 
— a szőlőre. Az eredmény: a hadsereget tizedelő vérhas- és tífuszjárvány.48 

Ami már most a királyi felmentő sereg közeledését illeti, hiú reményke
dés maradt a várvédők csüggetegségének elhárítására. Mivel bíztatták Dobó 
és tiszttársai a magára hagyott várban a védőket? Tinódi Sebestyén írja: 

„Oly igen bizjunk csak urunk Jézusba, 
Hatalmasságába, szabadulásba, 
Azután királyba, és ez országba, 
Kik most jönnek segítségől táborba".49 

Mit tett a Habsburg király, I. Ferdinánd ebben a súlyos helyzetben a tö
rök veszedelem elhárítására?50 

Az 1552-es hadjárat sorsa már előre eldőlt azzal, hogy I. Ferdinánd a 
Németországban 1551 őszén felújuló vallásháború miatt bátyja, V. Károly 
császár részéről semminemű támogatásban nem részesülhetett. A protestáns 
fejedelmek — élükön Móric szász választóval — II. Henrik francia király-
lyal szövetségre léptek a császár ellen. Ferdinánd vonakodott a török elleni 
hadjárat személyes irányításától. A király személyes megjelenéséhez kötött 
általános nemesi felkelés Magyarországon éppúgy, mint Erdélyben, elmaradt, 
s az ország védelme csak részleges hadfelkelésre volt bízva, mely azonban 
a gyakorlott török katonasággal szemben elégtelennek bizonyult. így Ma
gyarország a török támadásával szemben magára maradt.51 

46 Brüsszel i o k m á n y t á r . II. köte t . Pes t , 1858. 353. o. 
47 Sta. Unga rn , 1552. Fase . 67.; I. Ferdinánd a gyu la fehérvár i v ikár iushoz . ,, . . . Agr ienses 

auteim forti sunt an imo et locum i l ium v i i i l i t e r . . . defendunt , nee qu idqu id de eius ami s -
sione Deo propos i to dub i t a tu r . . . " 

48 Perjés Géza: Zr íny Miklós és ko ra . Budapes t , Gondola t . 1965. 316. o. 
49 Tinódi: Eger v á r v iadal járól való ének 1031—1034. verssor . 
50 Szántó Imre: A Habsburg-segí tség szerepe Eger v á r 1552-es véde lmében . Az Egri P e 

dagógiai Főiskola Füzetei , 259. sz. Kü lön lenyomat a Főiskola É v k ö n y v é n e k V í n . köte téből . 
Eger, 1962. 321—335. o. 

51 LuMnich Imre: Erdély területi változásai a török hódítás korában 1541^1711. Budapest, 
MTA. 1918. 70. 1.; Brüsszeli okmánytár II. kötet. Pest, 1858. 351. o. — Batthyány Ferenc Má
ria özvegy királynéhoz. Bécs, 1552. szeptember 2. ,,. . . Nam seditione orta in Germania . . . 
coacta fuit Maiestas Regia (relictis hic omnibus suis et Regni negotiis in suspenso) eo stá
tím asoendere, que saltern istis proximis diebus redilt hue Viennam. Interim vero dum 
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Míg hazánkban az egyik vár a másik után került török kézre, Ferdinánd 
külföldön időzött s a német ügyekkel foglalkozott. Folyton intézkedett és 
levelezett, de pénzt és katonát nem küldött. Ügy látszott, hogy a király 
„ inkább reményt és bőséges ígéreteket tud pillanatnyilag nyújtani, mint 
erőt és segítséget".52 Állandóan sürgette császári bátyját, V. Károlyt, hogy 
fogadja el a passaui békefeltételeket és vessen véget a háborúnak Német
országban, hogy aztán ellenfelei, különösen Móric szász választófejedelem 
hadát szolgálatába fogadhassa és Magyarországra küldhesse a török ellen. 
1552. június 28-án Passauból tudósította bátyját Erdély és Magyarország 
veszélyes helyzetéről és sürgette, fogadja el a birodalmi rendek által aján
lott békét, hogy minden erejét a török ellen fordíthassa. Ha ez nem tör
ténik meg, elvész Erdély s utána egész Magyarország.53 Július 24-én ugyan
csak Passauból írt a császárnak, kérve, fogadja el a 'békét a birodalomban, 
hogy onnan segélyt kaphasson Magyarországba, hol a dolgok mind rosz-
szabbul folynak.54 Augusztus 1-én azért sürgette a császárt, hogy adjon ki 
rendelkezést a birodalmi gyűlésen megajánlott török elleni pénzsegély be
szedésére, mert e nélkül nem képes sereget tartani a török ellen.55 Ferdinánd 
augusztus 5-i levelében hírül adja a császárnak Temesvár elestét, s hogy 
a budai pasa Eger bevételére készülődik.56 

Ferdinánd király a Nógrád megyei veszteségek után attól tartott, hogy 
Ali pasa győztes seregével a bányavárosokra tör. Ezért olaszokból, néme
tekből és morvákból mintegy 10—12000 főnyi sereget adott Teuffel Erazmus 
főkapitány vezérlete alá, hogy a Füleknél táborozó nemesség 7000 főnyi 
csapatával 'egyesülve Ali pasa ellen hadjáratot vezessen. Ali pasa azonban 
a palásti mezőn augusztus 11-én nyílt csatában megverte a felfuvalkodott 
Teuffel zsoldos seregét, még mielőtt az egyesülhetett volna a nemesi sere
gekkel. A császári zsoldosok vad futásban kerestek menedéket. Teuffel és 
Pallavicini 4000 emberükkel fogságba estek, a Füleknél összegyűlt nemesi 
felkelő sereg pedig szétszéledt. így tehát Ferdinánd egyetlen serege, mely 
talán képes lett volna az Eger felé törő Ali pasát feltartóztatni, csúfos mó
don megsemmisült.57 

A gyűlölt Castaldo ki sem mozdulhatott Erdélyből. A szultán által János 
Zsigmond visszahozására újból felszólított erdélyi nemesség a palásti vesztes 
csata hírére a császári tábornok fosztogató és lázongó csapatai ellen fordult. 
A kegyetlenül zsarolt nép meggyűlölte az idegen uralmat, a féktelen zsoldos
terrort. „A parasztok az erdőkbe menekültek és összecsoportosultak oly 
célból, hogy azt, ami terméseikből még el nem pusztult, katonáink ellen 
megvédjék, kik, hogy megélhessenek, kénytelenek eleséget rablás útján sze-

haec in Germania agerentur, Thurca hostis noster naturalis habens mutuam intelligentiam 
cum Rege Francorum, qui nunquam bono Christianorum studuit prouesse, destinatis in 
ipsum oppressum et destitutum Regnum Hungáriáé certis et validissimis bellis . . . " — Arra 
vonatkozólag, hogyan értékelte I. Ferdinánd király az 1552-es év politikai és hadi esemé
nyeit: Sta. Ungarn, 1552. Fase. 67. I. Ferdinánd a szászok universitasához. Ebersdorf, 1552. 
október 28. 

52 Istvánffy Miklós: Regni Hungarici História. Köln, 1685. 219. o.; Ghymesi Forgách: Ma
gyar Históriája. Pest, Eggenberger. 1866. 48. o. 

53 Brüsszeli okmt. II. köt. Pest, 1858. 334—336. o. 
54 Uo. 338. o. I. Ferdinánd V. Károly császárhoz. Passau, 1552. július 24. — en 

Hongrie, ou les affaires vont tousiours de mal en pis . . ." 
55 Uo. 339—341. o. I. Ferdinánd V. Károly császárhoz. Passau, 1552. augusztus 1. 
56 Uo. 341—344. o. I. Ferdinánd V. Károly császárhoz. Passau, 1552. augusztus 5. 
57 Matunák Mihály: A palásti csata. Haditörténelmi Közlemények, 1910. 244—248. o. 
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rezni maguknak. Ilyképpen nem múlik el egyetlen nap sem, melyen való
ságos csatározás ne folynék a két párt közt és mindkét részről halottak ne 
maradnának a csatatéren" — jelenti Castaldo Ferdinándnak.58 

így a király hiába buzdította Castaldót Eger megsegítésére. Hogy Castaldo 
Erdélyt egyelőre mégis megtarthatta, az volt az oka, hogy Ali pasa a török 
fegyverek szerencséje és saját hiúsága által elvakítva Erdély megszállása 
előtt előbb Szolnok és Eger megvételét határozta el.59 Castaldo császári had
vezér augusztus 16-án arról értesítette a trónörököst, Miksa főherceget, hogy 
Ahmed pasa seregével a lippai hídon átkelt a Maroson, de még nem tudják 
biztosan, merre veszi útját.60 

I. Ferdinánd király — miután zsoldos seregét a török a palásti mezőn 
szétverte, vezérei fogságba estek, megmaradt kevés számú zsoldosa lázon
gott, Castaldo beszorult Erdélybe, pénze pedig nem volt — parancsot adott 
a főuraknak és nemeseknek, hogy „ne mulasszanak el segítséget nyújtani 
a megszállás előtt álló Egernek, mivel annak megtartásától függ egész Felső-
Magyarország üdve".61 

„Uraknak az felföldi vármegyéknek, 
Királ irata mint jó híveinek, 
Oltalmára gondolnának Egörnek, 
Ha kívánnák megmaradtát földöknek."62 

Két nappal a palásti csatavesztés után Ferdinánd azt írta a haditanács 
titkárának, hogy a nyitrai püspök, továbbá Balassa János és mások szed
jenek össze vagy 600 embert és rendeljék őket Szolnokra és Egerbe. Serédy 
Györgyöt pedig arra utasította a király, hogy 150 lovast küldjön segítségül 
Kassáról.63 A magyar kamarával augusztus 16-án közölte, hogy Egerbe bi
zonyos mennyiségű puskaport, ágyút és ólmot küld a vár megerősítésére. 
Megparancsolta, hogy a pozsonyiak ezeket késedelem nélkül szállítsák Eger
be.64 Dobó Istvánt folyton biztatta, hogy gyűjti a hadat segítségére. Ferdi
nánd küldött is két zászlóalj cseh zsoldost, de ezek későn indultak és nem 
tudtak már bejutni a körülvett várba.65 

„ö felsége arra igen kész vala, 
Az ő kénesét reá sem szánja vala, 
De annak módját akkor nem találá, 
Mert minden népe késödelmes vala".66 

így mentegeti a királyt a Ferdinánd-párti Tinódi Sebestyén. 
Dobó István, miután híre jött, hogy a török Szolnok és Eger ostromára 

58 Barabás Samu: Erdély tö r t éne té re vona tkozó reges ták . Tör téne lmi Tár , 1892. 287. o. 
59 Istvánffy: A m a g y a r o k tör ténetéből . 261. o. 
60 s t a . Unga rn . Fase . 66. Castaldo Miksa főherceghez. 1552. augusz tus 16. 
61 Istvánffy: Regni Hungar ic i História . Köln, 1685. 219. o. 
62 Tinódi: Eger vá r viadal]"áról való ének 277—280. verssor . 
63 Wien, ö s t e r r . Kr iegsarchiv , Alte Fe ldak ten , 1552. Fase . 8. Nr . 38. (A továbbiakban a 

bécsi österr. Kriegsarchiv jelzése: Kra.) 
64 Országos Levé l t á r (a t ovább iakban OL.) Ben ignae Resolu t iones IV. 87/b. 1552. augusz 

tus 16. 
65 Kra . Alte Fe ldak ten , 1552, Fase . 8. Nr . 57. 1552. augusz tus 22.; Uo. Fase . 9. Nr. 35. 1552. 

szeptember 18. 
66 Tinódi: Eger v iadal járól való ének 1299—1303. verssor . 
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készül, levelet írt a királynak és az egri püspöknek, hogy a vész mind kö
zelebbről fenyeget. Mivel a 200 lovasból és ugyanannyi gyalogosból álló 
várőrség a török roppant erejének ellenállni képtelen, a vár védelmi álla
potba helyezése sürgős intézkedéseket kíván. A király válaszában — 'báto
rító szavak kíséretében — segédcsapatok küldését ígérte, s ugyanakkor meg
hagyta Pethő Gáspár, Zolthay István és Bornemissza Gergely deák had
nagyainak, hogy csapataikkal azonnal vonuljanak be az egri várba. A fel
vidéki főurakat, vármegyéket és a királyi városokat pedig felszólította, hogy 
a megígért csapatokat azonnal küldjék Egerbe.67 

Végre V. Károly császár engedett öccse kérésének és aláírta a passaui 
békét. Kiadta a parancsot a segélyhadak fizetéséhez szükséges pénz besze
désére. Móric szász választó felajánlotta seregét, amely — mint Ferdinánd 
írja — nem nagyszámú, s elég későn érkezik, de jobb valami, ha későn is, 
mint semmi és soha. Ezenkívül a münsterbergi hercegtől is szolgálatába fo
gadott 400 lovast, s hozzálátott a pénzgyűjtéshez, hogy Móric hadának zsold
ját az első hónapra kifizethesse és annak leszállítására a dunai hajóhadat el
készíthesse.68 

I. Ferdinánd mintegy 11 000 főnyi német hadat indított Magyarországra 
Móric szász herceg vezetésével. A sereg hajón érkezett Győr alá, s ott tábort 
ütött. Ferdinánd utolsó menedékét látta a hercegben, de Móric szász választó 
nem azért jött magyar földre, hogy itt a Habsburgok érdekeit szolgálja. 
Arra hivatkozva, hogy a többi német fejedelmet kell előbb bevárnia, az időt 
a Győrnél való vesztegeléssel fecsérelte el. A Bécs védelmére rendelt tekin
télyes sereg tétlenül és részvét nélkül szemlélte a magára hagyott Eger ha
lálos küzdelmét.69 

Mégsem hiányoztak, akik önként (ultro!) vállalkoztak a veszélyre és be
vonultak az egri várba, a maradék magyar haza megvédésére. „Megértették 
ugyanis — írja Forgách Ferenc —, hogy ha az elvész, nem lesz más hely, 
ahol megvessék lábukat és a megmaradt hazát megmenthessék."70 Mivel 
Dobó a királyi segítségre nemigen számíthatott, maga kezdett a várőrség 
szaporításáról gondoskodni. Fogadott 88 gyalogot (drabantot), a várnak vi
déken lakó lovag-tiszttartói közül tízet behívott a várba szolgálatra, kik 
összesen 46 lovassal vonultak be. A lovagtiszt (officialis) feladata volt 
béke idején a majorság vezetése, a falu szolgálatainak a beszedése, háború 
esetén pedig a várnagy parancsára összes lovasaival a várőrséghez csatla
kozott. A püspökség jószágairól 110 jó puskás paraszt jött be, majd Pethő 
és Zolthay 40—40 lovassal, Bornemissza Gergely deák 250 gyalogossal 
érkezett. A sebesültek ellátására bejött négy borbélymester kilenc segéddel, 
továbbá három lakatos, négy kovács, öt kerékgyártó és ács, kilenc molnár, 
14 sütőasszony és újabb 34 paraszt. Jöttek — ha kis számban is — a főurak, 
megyék és a királyi városok csapatai. Az egri vár védők egész létszáma, a 
munkásokkal, asszonyokkal és a vár tiszti személyzetével mintegy kétezer 
főre tehető. Megállapítható, hogy Eger védőinek zöme, az 1366 főnyi puskás 

67 Forgách: Magyar Históriája . Pes t , Eggenberger . 1866. 57. o. 
68 Brüsszel i okmt . n . köt . Pest , 1858. 344—347., 350. o. — „. . . pu i sque voyaez , que cestuy 

secours de gens du duc Maur i tz est l ex t reme reffuge . . . " 
69 Marczali: Regesták. Történelmi Tár, 1878. — A münsterbergi herceg serege csak október 

elején indult útnak Magyarországra (Kra. Alte Feldakten, 1552. Fase. 10. Nr. 11.); I. Ferdi
nánd von Plauen herceghez. Bécs, 1552. október 4. — „Notificirt, dass der Münsterberg mit 
seinem Kriegs Volke sich ebenfals schon zur Armee in Marsch gesetzt habe". 

70 Forgách: Magyar Histór iá ja . 57. o. 
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gyalogság és a bejött parasztok a társadalom kizsákmányolt osztályához 
tartoztak.71 Eger védői fel mertek tartóztatni a számbeli túlerőben levő 
ellenséget. Találóan írja róluk Vörösmarty: 

Itt sasok és az ölő viadal vad párduci laknak, 
S városokat elhagyván tengőkké váljanak erdőn, 
Itt sasok és az ölő viadal vad párducai laknak, 
Rettentők, mint őseleik Nándornak alatta . . ,"72 

A császári zsoldosok pénzért, az egriek azonban otthonukért, családjukért 
harcoltak, s ezzel a maradék hazát is védelmezték. 

Dobó István sejtette, hogy magára fogják hagyni. Ezért már augusztus 
25-én azt írta Castaldónak, hogy „segedelmet csak istentől várunk, nem az 
emberektől".73 A király 1552 február végén a pozsonyi országgyűlésen meg
ígérte ugyan, hogy személyesen akar egész erejével szembeszállni a török
kel, de mind ő, mind pedig fia, a trónörökös Miksa főherceg távol marad
tak az országtól. így elmaradt a nemesi felkelés, s elmaradtak a megyei 
hadak is. Ezért Castaldo Ferdinándhoz augusztus 28-án és szeptember 2-án 
írt levelében tanácsosnak vélte, hogy a király (bármily csekély sereget is 
útnak indítana néhány ágyúval Magyarország felé, s egyszersmind elren
delné a nemesség felkelését. Ha e mellett maga a király is táborna szállna, 
„ . . . az ellenség félénkebb, az erdélyiek pedig állhatatosabbak lennének".7'1 

Castaldo még szeptember 11-én is arra kérte Ferdinándot, hogy legalább 
demonstrációképpen jöjjön le Pozsonyig; legalább színlelje, hogy kimozdult 
Magyarország megsegítésére.75 

Ahmed pasa nagyvezér és Ali pasa budai helytartó szeptember 2-án Szol
nak alatt egyesítették seregüket. Hiába kért segítséget a királytól a szol
noki kapitány is, Nyáry Lőrinc. A spanyol és német császári zsoldosok a 
hatalmas török sereg láttára annyira megrémültek, hogy szeptember 4-én 
éjjel a Tiszán át mindnyájan megszöktek a várból.76 „Kár Szolnokért — 
írják Kassáról —, amely nagy veszteség, de elviselhetőbb lesz, ha Eger meg
menekül, amelynek megvédésétől függ ennek az egész országrésznek a 
sorsa" 77 

Szeptember második hetében a Szolnok elestét követő napokban a két 
török sereg megindult Eger ostromára. Eger védői arra ébredtek, hogy azok, 
akiktől segítséget vártak, sorsukra hagyták őket. A török kezdetben nem 
sokra becsülte Eger vár védelmi képességét. Diadalmámorában azt képzelte, 
hogy hatalmas tömegének puszta megpillantása is lefegyverzi a vár őrségét, 
s vagy megszöknek, mint a szolnokiak, vagy megadják magukat. Midőn 
Ahmed pasa Tihamérhoz érkezett, innét levelet küldött a várba, melyben 

71 Soós—Szántó: Eger v á r véde lme 28—38. o. 
72 Vörösmarty Mihály: Eger . 
73 Acsády: Magyarország h á r o m részre osz lásának tö r téne le . 324. o. 
74 Tör t éne lmi Tár , 1891. 288. o.: Castaldo I. Fe rd inándhoz . Szászsebes! tábor , 1552. augusz

tus 28.; ü o . 478. o. Castaldo I. Fe rd inándhoz . Szászsebesi tábor , 1552. szep tember 2. — 
,,. . . iud icarem, u t omnimode sal tern s imulare t , vel le in subs id ium H u n g á r i á é ac i s t a r u m 
p a r t i u m ex i re , et quamvi s paucos effectue facere posset , in gente itamen a p p a r a t u s os -
ten te t " . 

75 Tör téne lmi Tár, 1891. 479. o. 
76 Szendrei János: Szolnok eleste 1552-ben. Had tö r t éne lmi Közlemények , 1899. 125—140. o. 
77 Sta. Ungarn , 1552. Fase . 67. 1552. szept. 7. — sed et to lerabi l i ter éri t se rva ta Agria , 

in cuius defensione o m n i u m p a r t i u m i s t a r u m defensio con t ine tu r . " 
f 
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az őrséget kérés, ígéret és fenyegetés mellett a vár feladására szólította fel: 
„Két hadsereggel jövök, melyek egyike a hatalmas Szolimán szultán fővezér
sége alatt elfoglalta Temesvárt, továbbá hatalmába kerítve Lippát, Csaná
dot és sok más híres helyet és várat, azt az egész területet, mely a Körös, 
Maros, Tisza és Duna között széltében és hosszában elterül, szerencsésen 
meghódoltatta, a másik hadsereg pedig bevéve Veszprémet, Drégelyt, Szé-
csényt és az Ipoly folyóig elterülő egész vidéket, levágva, és megsemmisítve 
a ti két hadseregeteket, s fegyvereivel Magyarországot iga alá hajtva, em
lékezetes győzelmet aratott. Most az a szándékom, hogy egyenesen Egernek 
tartok. Ügy hallom, hogy ti vagytok a parancsnokai. Ezért felszólítalak és 
figyelmeztetlek benneteket, hogy inkább a hatalmas és igazságos fejede
lemnek, Szolimánnak kegyességét, mint fegyvereit tapasztaljátok meg, s 
adjátok fel Eger várát".78 

Ahmed pasának ezt a levelét Dobó szeptember 10-én Vass Miklós várbeli 
apródjával felküldte Bécsbe az egri püspökhöz saját levele kíséretében, 
amelyben értesítette, hogy a török Eger várát megszállotta, s kérte, hogy 
a leveleket juttassa el a királyhoz és eszközöljön ki tőle segítséget. A „jó 
pispök" — Tinódi szerint — 

„Ezön ő magában buskodik vala, 
Az fejedelmeknek könyörög vala, 
Jelösben ő felségét kéri vala, 
Egör segétségére inti vala".79 

I. Ferdinánd azonban csak annyit tett, hogy a felvidéki főurakat s me
gyéket buzdította, hogy saját érdekükben is siessenek Eger megmentésére. 
A körülzárt vár kapitányait és védőit pedig kitartásra, állhatatosságra buz
dította és ígérgette a segítséget.80 Az egri püspök „nagy, szép biztatásokkal'' 
bocsátotta el Vass Miklóst, megígérvén, hogy 

„Éjjel-nappal úristenhez imáda, 
Mise-mondásokkal ohit vala, 
Egri vitézökért imádkoztat vala".81 

Dobó Istvánnak és tiszttársainak tevékenysége egyrészt a török rohamok 
visszaverésére összpontosult, másrészt — már csak a várőrség bátorságának 
s bizalmának a fenntartása érdekében is — az ostrom folyamán a külső 
segítség, a felmentő sereg kieszközlésére. „Immár segítséget sehonnét nem 
várnak", mégis a „köz népet" azzal biztatják, hogy „sok nép jő".82 Az egri 
várőrséget tehát az a remény táplálta, hogy a király által ígért segítség 
előbb-utóbb megérkezik. 

Móric szász választó és Bebek Ferenc főkapitány Győrnél meglehetős 
számú csapattal táboroztak, de meg sem indultak Eger felmentésére. Az or
szág nyugati felében táborozó had nem tekintette feladatának, hogy elhárítsa 

78 Istvánffy: A m a g y a r o k tör ténetéből . 263—264. o. 
79 Tinódi: Eger v á r v iadal járól való ének 1292—1310. verssor . 
80 Gyárfás: Dobó Is tván 77. o. — „. . . ad cons tan t i am hor ta tu r , aux i l i umque p romi t t i t " . 
81 Tinódi: Eger v á r v iadal járól való ének 1304—1308. verssor . 
82 Uo. 1288—1291. verssor . 
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az ostromlott várra nehezedő szörnyű veszélyt. Csak akkor volt szán
dékában a török feltartóztatása, ha a védelmi vonalat áttörve az osztrák 
tartományok határához talál közeledni. Ferdinánd király szeptember 19-én 
kelt levelében elárulja, hogy Szász Móric gondjaira a Bécs és a bánya
városok védelme szempontjából fontosabb komáromi, pápai, lévai és csáb-
rági várat bízta. Ezért írt a felsorolt várak kapitányainak, hogy jó és (biztos 
hírszerzőket tartsanak s engedelmeskedjenek a szász választónak.83 

Castaldo a szászsebes! táborból szeptember 20-án Szász Mórichoz intézett 
levelében szükségesnek tartotta, hogy a választó haladék nélkül sisessen az 
ellenség által ostromlott Egerhez.84 A király erdélyi fővezére szeptember 
23-án azt írja Ferdinándnak, hogy Egert már (!) a budai és temesvári pasák 
ostromolják, amelynek elfoglalása után Kassát szándékoznak megtámadni.85 

Két nappal később arra kérte a királyt, hogy a szász választót küldje sere
gével az egriek segítségére. Tehetsége szerint ő is kész támogatni őt Erdély 
felől.86 Castaldo azért sürgette Szász Móric választó seregének akcióba lé
pését, mert attól tartott, hogy Eger és Kassa elfoglalásával a török elvágja 
Erdélyt és az erdélyi császári csapatok utánpótlását a királyi Magyaror
szágtól. 

De Castaldo sem tudott segítséget nyújtani Egernek. Nem szűnt meg pa
naszkodni, hogy nincs pénze, nem is kap senkitől; éjjel-nappal vigyáznia 
kell, hogy saját katonái ki ne rabolják. Büntetni sem mer, hogy még na
gyobb csüggedés ne szállja meg őket. Až éhségtől és hidegtől úgy hullanak 
katonái, mint a legyek.87 Egyik levelében pedig arról számol be a királynak, 
hogy a lakosság mindjárt a törökhöz pártolna és ellenük támadna, ha a 
szászsebesi táboriból — felsőbb parancsra — valami biztos helyre vonulna. 
A városok nem fogadják be; amelyek tennék is, azok sincsenek megerő
sítve, élelmiszerekkel ellátva, s a polgárság sem hajlandó ingyen eledelt 
adni. Mindenki elvesztette reményét a seregben; azt gondolják, hogy a törö
köt adóval s János Zsigmondnak királyként való elismerésével kiengesztel
hetik; ebben a reményben tör be Ahmed pasa, mert tudja, hogy a nemesség 
a táborból azonnal szétszalad.88 

Vass Miklós várbeli apród még vissza se tért bécsi útjáról Egerbe, amikor 
Dobó István szeptember 22-én a heves ágyúzáson átesett várból "Varsányi 
Imrét útnak indította Szarvaskő várába. A szarvaskői várnagy, Szálkai Ba
lázs, Dobó kérésére írt a megyéknek, városoknak, főuraknak, hogy küld
jenek segítséget. Nagy Lukács 24 huszárral egészen Vácig portyázott, de 
segélyhadra nem akadt és csak nehezen, példátlan vakmerőséggel tudott 
szeptember 23-án Vass Miklóssal és Varsányi Imrével együtt a török táboron 
áttömi és a várba visszatérni. De sem a király, sem a püspük levele, amit 
magukkal hoztak, nem tartalmazott mást a biztatáson, reménykeltésen és 
a bajban forgolódókért való imádkozáson kívül.89 

83 Kra. Alte Feldakten, 1552. Fase, 9. Nr. 37.; I. Ferdinánd a komáromi, pápai, lévai és 
csábrági kapitányoknak. Bécs, 1552. szeptember 19. 

84 T ö r t é n e l m i t á r , 1891. 480. o. 
85 Uo. 481. o. 
86 Uo. 481—482. o . ; S t a U n g a r n , 1955. F a s e . 67. Castaldo I. F e r d i n á n d h o z . Szászsebes i t á 

b o r , 1552. s z e p t e m b e r 25. 
87 Tör téne lmi Tár , 1892. 481., 482—483., 487. O. 
88 Uo. 483. O. 
89 Gyárfás: Dobó Is tván, 74. o.; Tinódi , Eger v á r v iadal járól való ének , 1312—1319. ve r s so r : 
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I. Ferdinánd szeptember 29-én írja Bécsből Móric szász választónak: „Eger
ről, a törökök elvonulásáról még nincsen biztosabb hírünk, csak az, amit 
Szarvaskő ura, Zarkhan (Sárkány—Sz. I.) Balázs írt, hogy ti. a törökök kissé 
visszahúzódva hátul táboroznak, és hogy a mieink — dacára a heves löve-
tésnek — férfiasan és vitézül védekeznek".90 Október 3-án a király arra 
szólította fel a szász választót, hogy nyomuljon előre és gondoskodjék arról, 
hogyan lehetne a törököt Eger alól elűzni.91 Castaldónak pedig október 8-án 
azt írja, hogy „két német csapatot küldött — ha lehetséges bejutnia Egerbe, 
ellenkező esetben pedig Kassára.92 Gastaldo szavakban ígérte ugyan Eger 
megsegítését, de semmit sem tudott tenni érdekében.93 

Kétségtelen, hogy Ferdinánd igyekezett Eger felmentését szorgalmazni. 
Október 11-én ismét írt a szász választónak, hogy a győri tábort elhagyván 
Eger felmentésére siessen. Reméli, hogy Castaldo sem fog semmit elmulasz
tani, ami a vár megmentésére szolgál.94 Ferdinánd október 13-án Bécsből 
tudatta Castaldóval, hogy a szász választó Győrnél táborozik, mi által az 
ellenség kényszerítve van (!?) abbahagyni Eger ostromát.95 Híre járt, hogy 
a török egri táborában nagy éhínség és döghalál dühöng, s Ahmed és a budai 
pasa között feszültség állt be, amiért Ahmed — Erdély megrohanása helyett 
— a budai pasa segítségére volt kénytelen menni. Majd a király azzal vi
gasztalja Castaldót, hogy a török már nem marad hosszabb ideig Egernél, 
„. . . se nektek, sem Erdélynek kárt okozni nem fog. mert egy könnyű lovas
csapat az ellenség földjére ütött és Vált felégette".96 

A király ugyanezen a napon írt Balassa Menyhértnek, hogy a főurakat s 
a megyéket azonnal szólítsa fel segítségadásra, s a fegyvereseket saját csa
pataival vezesse Eger felmentésére. Másnap, október 14-én maga a király 
is írt a megyéknek, hogy parancsának s az országgyűlés rendelkezésének 
engedve, megmaradásuk érdekében kövessék az ő példáját, ki fegyveres 
népét már elküldte, s csapataikat Balassa hadával egyesítve Eger felszaba
dítására siessenek.97 Felszólításának azonban nem volt semmi foganatja.93 

A Győrnél táborozó császári seregek magatartására jellemző, hogy Móric 
szász választó még október 15-én is arról tudakozódott Bebek Ferenc gömöri 

Vármegyéknek , az szabad vá rosoknak , 
Egör o l t a lmára r á g o n d o l n á n a k ; 
Balázs levelén k ik semmi t a d á n a k " . 

90 Gömöry Gusztáv: E'ger os t roma 1552-ben. Had tör téne lmi Közlemények , 1890. 627. o.; 
Kra . Alte Fe ldak ten , 1552. Fase . 10. Nr. 8. 

91 Gömöry: Eger os t roma. 627. o. 
92 Tör téne lmi Tár , 1892. 484. o. 
93 Sta. Ungarn , 1552. Fase . 67.; Castaldo I. Fe rd inándhoz . 1552. ok tóber 2. — ,,. . . quamvis 

manifes to per iculo ibo ad a l iquod subs id ium Agr iae f e rendum cum intel l igentia Ducis 
Maur i tii . . . " — Október 8-án azt írja I. F e r d i n á n d n a k : parancsol ja meg Móric szász vá
lasztónak, hogy nyomul jon e lőre ; ezt hal lván, ő is megindu l seregével . ; Sta. Ungarn , 1552. 
Fase . 67. ; Castaldo I.. Fe rd inándhoz . Szászsebesi t ábor . 1552. ok tóber 8. 

94 Sta. Ungarn , 1552. 67.; I. Ferdinánd Castaldóhoz. Bécs, 1552. ok tóber 11. — ,,. . . si al i-
q u e m v iam eit r a t ionem scires , per q u a m hostes Turcae , qui n u n c Agr iam acer r ime op-
pugnan t , inde repell i vei r e t r ah i quean t " . ; Kra . Alte Fe ldakten , 1552. Fase . 10. Nr. 19. ; I. 
Ferdinánd a szász választóhoz. Bées, 1552. ok tóber 11.; Tör téne lmi Tár , 1892. 485. o. 

95 Sita. Ungarn , 1552. Fase . 67.; I. Ferdinánd Castaldóhoz. Bécs, 1552. ok tóber 13. „. . . omnes 
vias ac ra t iones in i tu rus , pe r quas hostes ab oppugna t ione Agriae abs t raha t , a tque vei 
pen i tus eos ad dissolut ionem oogat, vei saltern alio d i v e r t a t . . . " — A választó — Fe rd inánd 
szer int — m i n d e n követ megmozgat , hogy a tö rököt el távoztassa Egertől . Sta Ungarn , 1552. 
Fase . 67.; I. Ferdinánd Castaldóhoz. Bécs, 1552. ok tóbe r 18. — ,, . . . o m n e m lapidem movet , 
u t Tu rcas ab Agria . . . d i v e r t a t . . ." 

96 s t a . Ungarn , 1952. Fase . 67.; I. Ferdinánd Castaldóhoz. Bécs, 1552. ok tóber 13.; Tör té 
ne lmi Tár , 1891. 486. o. 

97 Gyárfás: Dobó Is tván . 74.; Gömöry: Eger os t roma . 630. o. 
98 Pray György: Ep is tu lae p r o c e r u m Regni Hungá r i áé . P a r s II . Pozsony, 1806. 331—333. o. ; 

Ungnád János Nádasdy Tamáshoz . 1552. ok tóber 10. Győr. — ,, . . . Ce te rum mul t i var i i ser-
mones h inc inde publ ican tur , quod Hungar i , p r a e s e r t i m Spectabil is et Magnifica Dominat io 
Ves t ra et alii, quos vu lgus t a n ü s in r ebus obse rva re sólet, hu i s exped i t ions quae causa 
t u e n d a e regni Hungár i áé coronae po t i s s imum suscep ta est, adesse t an topore t a r d a n t . " 
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főispánhoz Pelsőcre intézett levelében, hogy „mennyien vannak az ostromló 
törökök, mi a tervük, hogy állanak az ostromlott várbeliek?"99 Ferdinánd 
október 15-én Castaldót arra biztatta, hogy Lippa felé tehetne valamiféle 
„diverziót" — vagy legalábbis ilyen szándékot mutathatna —, hogy a törö
köt annál könnyebben el lehessen vonni Eger ostromától.100 Azt viszont a 
király már nem tartotta volna helyesnek, ha Castaldo csak azért kijött volna 
Erdélyből, hogy elvonja a törököt Eger alól.101 

I. Ferdinánd október 22-én Castaldóhoz írt levelében nem tartja a szász 
választó seregét elégségesnek arra, hogy az ellenséggel diadallal megmér
kőzhessek. Ezért tanácsosabbnak vélte, ha Móric is „folytonos excursiókkal 
fárasztja az ellenséget", amint már tette Veszprém és Fehérvár felé való 
portyái által. A király úgy gondolta, hogy ezzel a taktikával a választó Eger 
ostromának feladására tudja kényszeríteni a törököt.102 

Az ostromló török sereg — 38 napi kemény ostrom után — október 18-án 
eltakarodott Eger alól. A korabeli hírközlés lassúsága miatt a pozsonyi hely
tartótanács urai még október 23-án nem tudták, hogy mi történt Egerben, 
mert ezen a napon kelt levelükben azt tanácsolták Nádasdy Tamás főkapi
tánynak, hogy Kassán kellene a könnyűlovasságot összpontosítani és innen 
intézni — a föld népével egyesülve — Eger felé a felmentő támadást.103 

Ebben az esetben a török Egert odahagyván Kassa felé fordulna. Különben 
is az a hír járja, hogy a török had az ostrom alatt elgyengült, elkedvetle
nedett, eleségben fogyatkozást szenved.104 

De az ilyesfajta üres tervezgetések és egymásnak ellentmondó intézke
dések már elkéstek és szükségteleneknek bizonyultak. A török elvonult Eger 
alól; Ahmed pasa Szeged, Ali pasa pedig Buda felé indította el seregét.105 

Dobó István várkapitány Iványi György, Vajda János, Somogyi András és 
Kőszeghy Albert hadnagyokat a töröktől zsákmányolt zászlókkal követségbe 
küldte Bécsbe a királyhoz. A küldötteket nemcsak Ferdinánd, az egri püs
pök és a főurak, hanem Móric szász fejedelem, a mozdulatlan győri tábor 
tehetetlen fővezére is nagy örömmel és gazdag ajándékokkal fogadta. Fer-

99 Pray, Epist. Proc. n. 334. o.; A szász választó levele Bebek Ferenchez. 1552. október 15. 
— „ . . . quantus sit Turcorum numerus sub Agria, et quid hactenus ibidem effecerunt, 
quarndiu sub ea perseverare. . . quid denique de obsessis in Agria sperandum s i t . . . " 

100 sta. Ungarn, 1552. Fase. 67.; I. Ferdinánd Castaldóhoz. Bécs, 1552. október 15. — 
„ . . . nihil aliud dicem, nisi quod nobis gratissimum fuisset, si demonstrationem vei osten-
tationem saltern alicuius expeditionis versus Lippam facere potuisses, vei adhuc posses quo 
facilius hostes ab obsidione seu oppugnatione Agriae abstrahantur".; Uo. október 18. 
,, . . . neque enim commodiorem viam Agriae subsidium ferendl, vei hostes inde abstrahendi 
videmus, atque si motum aliquem versus Lippam simulares . . ." 

101 sta. Ungarn, 1552. Fase. 67. ; I. Ferdinánd a gyulafehérvári vikáriushoz. Bécs, 1552. ok
tóber 22. — nee Regno excédât (sc Castaldo — Sz. I.) . . . sed Transsylvaniáé duntaxat 
conservation! atque defensioni ineumbat..." — Castaldo október 20-án azt írja I. Ferdinánd 
királynak, hogy az egri várvédők — a felmentő sereg késése mdatt — kezdenek kétségbe
esni, h»gy saját erejükből képesek lesznek-e azt a helyet tartani oly hatalmas ellenséges 
hadsereggel szemben.; Sta. Ungarn, 1552. Fase; 67. Castaldo I. Ferdinándhoz. Szászsebesi tá
bor, 1552. október 20. „ . . . quia cum videant obstinationem hostium et Ducem Mauritium 
cum exercitu Maiestatis Vestrae tam a longe iter facere, desperant locum ilium posse quoad 
a seipso contra tarn validum exercitum teneri . . . " 

102 sta. Ungarn, 1552. Fase. 67.; I. Ferdinand Castaldóhoz. Ebersdorf, 1552. október 22. — 
„ . . . Quare tutius fore arbitraremur dictum Ducem Mauritium in his partibus remanere 
et hostes. . . assiduis excursionibus molestare, aliisque strategematibus ab oppugnatione 
Agriae retrahere, versus Vesprimium, Albam Regalern et finitima illis lóca excurrere facit, 
inec cessât.. . vias ac rationes tentare, et inire, per quas hostes ab Agria abstrahe^e 
posse . . ." 

103 Pray, Epist. Proc. n. 335—338. o. A helytartótanács Nádasdy Tamáshoz. 1552. október 
23. — Figyelemre méltó, mivel hívja harcba a föld népét: — ,, . . . universa illa plaga usque 
ad Poloniae confinia, capitatim pro salute patriae, pro àris et focis, atque adeo pro liberis 
et conjugibus consurgat, et se exercitui Sacrae Maiestatis coniungat. . ." 

104 uo. 
105 Kra . Alte Fe ldak ten , 1552. 10. Nr. 50.; I. Ferdinánd a szász választóhoz. Ebersdorf, 1552. 

október 31. 
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dinánd úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a török abban az évben már sem
mihez sem fog kezdeni, hanem rövidesen hazatér téli szállására.106 

A bécsi hadvezetés nem vállalkozott az egri vár alól szégyen szemre el
kullogó, megvert ellenség üldözésére és megsemmisítésére. Pedig október 23-i 
levelében Castaldo is felhívta a király figyelmét, „hagyja meg felséged a 
szász választónak, hogy mielőtt elvonulna a török Eger alól, induljon ül
dözésére".107 Amikor Móric szász választó, a győri tábor fővezére értesült 
a török sereg elvonulásáról, ahelyett, hogy pihent hadaival Ah fáradt és 
megcsappant seregét megtámadta volna, szétbocsátotta csapatait. A felsora
koztatott adatok megcáfolják egyes német (és magyar) írók ama állítását, 
hogy Móric szász választó győri táborozása bírta rá a törököt, hogy Eger 
alól elvonuljon. A Bécs védelmére rendelt tekintélyes sereg tétlenül nézte 
a magára hagyott Eger hősi küzdelmét. A Habsburg király Egernek is a 
„védőbástya" szerepét juttatta az örökös tartományok megmentésének érde
kében.108 

Annál kétszínűbbnek és hamisabbnak tűnik I. Ferdinánd királynak a gönci 
részleges gyűlés felterjesztésére és végzéseire 1553. január 17-én adott vá
lasza: már személyesen készült seregével a törököket megtámadni, ha abba 
nem hagyták volna Eger ostromát, s a tél nem lett volna éppen küszöbön.109 

Castaldónak 1552. október 30-án I. Ferdinándhoz intézett levele — Sándor 
moldvai vajda követére hivatkozva — arról értesít bennünket, hogy a szul
tán azért hívatta vissza Ahmed pasa alatt Magyarországon katonáskodó 
egész seregét, mert a perzsák a török seregeket a határon megverték, elfog
lalt birtokaikat visszavették, sőt több várat is visszafoglaltak. Ezért Rusztán 
pasa a legnagyobb sietséggel és mindazokkal a csapatokkal, amelyeket seb
tében Össze tudott szedni, a perzsa határ felé vonult.110 

Igaz ugyan, hogy Thamasph sah korában (1524—1576) Perzsia általában 
majdnem mindig védekezésre kényszerült a törökkel szemben, mégis sokszor 
lekötötte keleten a török katonai erőket. Sőt, az 1551—52-es háborúban, 
amikor Szolimán seregei Magyarországon jelentősen kiterjesztették a hódolt
sági területet, keleten a perzsák értek el kisebb eredményeket; több török 
határerődöt megtámadtak és felgyújtottak.111 Valószínűnek tarthatjuk tehát, 
hogy a perzsáktól elszenvedett vereség volt annak oka, hogy Ahmed pasa 
nagyvezér serege oly gyorsan kivonult Magyarországról. 

„Amhát táborát hamar inditá. 
Minden hadával onnét kiszálla, 
Nagy dicséretöt egriekről szólla, 
Ferdinánd királ nagy örömet hallá".112 

106 sta. Ungarn, 1552. Fase. 67.; I. Ferdinnád Castaldóhoz, Eberdorf, i552. október 29. 
107 T ö r t é n e l m i T á r , 1892. 488—489. o. 
108 sinkovics: Végvári ha rcok . 54. o . ; Perjés: Zr ínyi 83—87. o.; Ruzsás Lajos: Előszó. Szi

ge tvár i Emlékkönyv . Budapes t , Akadémia i Kiadó. 1968. 10. o, 
109 Fraknói Vilmos: M a g y a r O r s z á g g y ű l é s i E m l é k e k , n i . k ö t . (1546—1556). B u d a p e s t , 1876. 

405—406. o.; I. Ferdinánd király válasza a gönci részleges gyűlés felterjesztésére és végzé
seire. 

HO Sta. Ungarn, 1552. Fase. 67.; Castaldo I. Ferdinándhoz. Szászsebesi tábor, 1552. október 
30.; Történelmi Tár, 1891. 490. o Regem Persarum omnes Turcarum copias ad confinia 
sui Regni profligasse . . . Qua clade compulsus Universum exercitum sub Ahamet passa in 
Hungária militantem revoeare fecit. . .'•; Uo. I. Ferdinánd a szászok universitasához. Ebers-
dorf, 1552. október 28. — „ . . . Principes Turcarum sicuti fidedignis exploratoribus comper-
tum habemus in Asia contra Persarum Regem Sophy valde sinistra fortuna utatur . . ." 

Hl Hammer: Geschichte des Osmanischen Reiches, n i . köt. 1828. 312—315.; Medzibrodszky 
Endre: A XVI—XVII. századi török—perzsa háborúk történetének kérdéseihez. Különnyo
mat az Acta Universitatis Szegediensis Acta Historica X. számából, szeged, 1962. 25—26. o. 

112 Tinódi: Egri históriájának summája 441—444. verssor. 
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Az elmondottak alapján Eger győzelmének okait négy pontban foglalhat
juk össze: 

a) Az egri várőrség — Dobó István várkapitány vezetésével — 38 napon 
keresztül „bátor szívvel" állta a török sereg súlyos rohamait anélkül, hogy 
királyi (mezei) felmentő sereg érkezett volna segítségükre; 

b) az ostromló török sereg — mire Eger alá ért — meggyengült, kimerült; 
hiányt szenvedett élelmiszerekben és járványok pusztították; hidegre for
dult az időjárás, elközelgett a téli kvártély ideje; 

c) Eger győzelmében része volt Temesvár, Drégely és mindazoknak a vá
raknak, amelyek hosszabb-rövidebb időre lekötötték az ellenség erejét, úgy, 
hogy a török csapatok csak szeptember 10. körül foghattak Eger ostromához; 

d) a perzsáktól elszenvedett vereség következtében a szultán gyorsan ki
vonta Magyarországról az Ahmed pasa alatt katonáskodó török seregeket. 
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И М Р Е С А Н Т О : 

ОТСТУПЛЕНИЕ ТУРЕЦКОЙ АРМИИ ОТ КРЕПОСТИ ЭГЕРА В 1552 ГОДУ 

Резюме 

На защитников Эгерской крепости, поддержанных и народным ополчения из зада
чи отражения Турецкой осады в 1552 году выпала львиная доля и потребовала 
от них понесения огромных жертв. Некоторые исследователи «романтическим вооду
шевлением» пишут об их роли и стойкости крестьян, пришедших в крепость. 

По нашему мнению, более дифференцированный анализ существовавшего положения 
может более основательно показать истинную роль и значение защиты Эгерской кре
пости. 

Уже и современников заинтересовал вопрос о том, каковы же собственно были при
чины отступления турок от Эгера. Другими словами — в чем заключилась «тайна» 
успешной защиты крепости Эгера. 

Эгерскую победу можно было совершить потому, что Иштван Добо — хотя бы в 
этом, выдающемся периоде своей жизни — умел и смел опираться в борьбе против 
турок на отвагу и на патриотизм народа. 

Среди причин, вызывавших отступление турецкой армии от стен Эгера необходимо 
отметить и также как неприятная зимняя погода и факт значительного снижения 
боевых качеств неприятельской армии. 

Наши источники свидетельствуют о том, что в Эгерском лагере царили чума и 
чрезмерный голод. Имеющиеся данные опровергают утверждения некоторых истор-
ков о том, будто пребывание войск саксонокого курфюрста, Морица в городе Дьёр 
заставило турок отступить от стен Эгера. Крупные войска, предназначенные для за
щиты Вены пассивно относились к героической борьбе, предоставленного самому себе 
Эгера. Габсбургский король отвёл и для Эгера роль «Бастиона» в интересах защиты 
своих вечных провинций. 

Статья сводит причины победы защитников Эгера к нижеследующим четырём 
пунктам: 

а) Гарнизон крепости — под руководством капитана Иштвана Добо — на протя
жении 38 дней «храбрым сердцем» выдерживал тяжёлые атаки турецкой армии 
без какой-либо помощи со стороны королевских (полевых) войск подкрепления. 

б) Турецкая армия, которая атаковала крепость Эгера, ослабела, истощилась. В ту
рецком лагере не хватило продуктов, свирепствовала эпидемия, погода ухудши
лась, возникла необходимость подготовить войска к зимним условиям. 

в) В победе над турками защитникам Эгера несомненно способствовали также кре
пости Дрегеля, Темешвар и все те крепости, которые смогли временно сковывать 



IMRE SZANTÖ: 

DER ABZUG DES TÜRKISCHEN HEERES UNTER EGER IM JAHRE 1552 

Resümee 

Der Besatzung der Festung von Eger, die auch durch den Widerstand des 
Volkes unterstützt wurde, fiel von der Aufgabe, die türkische Offensive im Jahre 
1552 abzuschlagen, ein enormer Teil voller Opfer zu. Diese Rolle und wie sich 
die Bauern, die in die Festung kamen, behaupteten, beschrieb ein Teil der For
scher mit einer gewissen romantischen Einstellung. Unserer Meinung nach könnte 
eine differenzierende Zergliederung die wahre Rolle und Bedeutung der Festungs
verteidigung von Eger noch tiefgehender zeigen. 

Die Frage der Gründe, denenzufolge die Türken unter Eger abzogen, befasste 
sich sogar die Zeitgenossen. Mit anderen Worten: Was war das „Geheimnis" 
der erfolgreichen Verteidigung von Eger? 

Der Sieg von Eger konnte darum zustande kommen, weil Istvän Dobö — 
wenigstens in diesem hervorragenden Abschnitte seines Lebens — vermochte 
und sich getraute, gegen den Türken sich auf die Standhaltung und Heimatliebe 
des Volkes zu stützen. Man kann weiterhin auch als einen der Gründe des Ab
zuges der Türken unter Eger das winterliche, ungünstige Wetter, sowie den 
mindernden Kampf wert des feindlichen Heeres nicht als einen „nebensächlichen" 
Umstand in Betracht nehmen. Unsere Quellen berichten davon, dass in dem 
Lager vor Eger Hungersnot und Pest wüteten. 

Die Angaben widersprechen den Behauptungen einiger Geschichtsschreiber, 
dass sich die Türken zum Rückzug entschlossen, weil Moriz von Sachsen bei 
Györ lagerte. Das zum Schutze Wiens bestimmte bedeutsame Heer betrachtete 
tatlos den heroischen Kampf des vereinsamten Eger. Der Habsburg-König hatte 
auch Eger die Rolle der „Schutzfestung" zur Rettung der Kremländer zugeteilt. 

Die Studie fasst den Sieg von Eger in vier Punkten zusammen: 
a) Die Besatzung der Festung Eger — unter der Führung des Kapitäns Istvän 

Dobö — leistete den schweren Stürmen des türkischen Heeres 38 Tage hindurch 
Widerstand, ohne dass ein königliches Befreiungsheer zur Hilfe gekommen wäre. 

b) Das türkische Heer schwächte ab und ermüdete bis es unter Eger gelang; 
litt Mangel an Lebensmittel und war von Seuchen befallen; das Wetter wurde 
kalt, es näherte sich die Zeit des Winterlagers. 

c) Am Siege Egers hatten auch Temesvär, Dr6gely und alle anderen Festungen 
Teil, die auf eine Zeit der feindlichen Kraft zu schaffen gaben, so dass die 
türkischen Truppen nur um den 10-ten September zur Belagerung von Eger 
gelangten. 

d) Zufolge der von den Persern erlittenen Niederlage zog der Sultan die in 
Ungarn unter der Führung des Grossvesirs Achmed Pascha stehenden türkischen 
Truppen schnell zurück. 
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силы противника таким образом, что турецкие войска имели возможность на
чать штурм Эгера лишь ок. 10-го сентября, 

г) Турецкий султан, потерпевший поражение от Персии вынужден был срочно вы
вести из Венгрии турецкую армию, служившую под командованием великого ви
зира паши Ахмед. 



SZIGET 1556. ÉVI OSTROMA 

Bende Lajos 

Tujgon basa 1555. évi somogyi hadjárata azzal a következménnyel zárult, 
hogy Szigetet ezentúl minden oldalról ellenséges várak vették körül, és csak 
rövid idő kérdése volt, hogy a török mikor veszi ostrom alá az általa oly
annyira bírni kívánt végházat. Sziget kapitánya ebben az időben Kerecsényi 
László volt. Vitéz és bátor embernek ismerték, ezérrt is — Zrínyi Mik
lós ajánlására — kapta meg ezt az előkelő tisztséget. Kerecsényi azonban 
inkább mezei harcra, semmint hosszabb ideig tartó várvédelemre volt alkal
mas. Emellett állhatatlan, kegyetlen természetű lévén, sok baja volt a szi
geti polgárokkal. Éppen ez utóbbiak panaszára mentette fel őt a király a 
szigeti kapitányság alól. Ugyan Istvánffy szerint ő maga kérte fölmentését, 
mert Tujgon basa hadjárata után sehogysem érezte jól magát a várban, és 
szívesen otthagyta volna Szigetet.1 Egyelőre azonban — míg az uralkodó he
lyébe más főrangú urat nem talál — kénytelen volt továbbra is helyén ma
radni. Nem volt azonban könnyű dolog Szigetbe új kapitányt kapni, a vég
ház ugyanis már régóta szálka volt a török szemében. Környékén, különösen 
tőle keletre, állandóan folytak a véres harcok — és ezekben nemcsak sok 
török és jó magyar vitéz, de néhány szigeti kapitány is életét vesztette.2 Ha 
pedig már 1555 előtt ilyen volt a helyzet, el lehet képzelni, mennyivel rosz-
szabb lett az Tujgon hadjárata után, amikor a környező török várak lovasai 
egészen a szigeti kapukig elmerészkedtek — olyannyira akadályozva a köz
lekedését a vidékkel, hogy az egykor nagyhírű szigeti sokadalmak szinte egé
szen megszűntek. Ilyen körülmények között senki sem vágyott erre a bár
mennyire is előkelő és tekintélyes tisztségre, annál is inkább, mert köztudo
mású volt, hogy a végházat a kiküldött királyi biztosok — Zermegh János és 
Felpéczi Ferenc3 — éppen az elmúlt 1554. évben megvizsgálva korszerűt
len és elavult erősségének találták. Emellett a végház sem elegendő ágyú
val és hadiszerrel, sem pedig megfelelő számú őrséggel sem volt ellátva, de 
még ez a kis létszámú őrség sem kapta meg jó idő óta zsoldját. így történt 
azután, hogy a király hosszas keresés után — az öreg Batthyány Ferenc 
ajánlására4 — a horvát kisnemes származású Stansith Horváth Márkot ne
vezte ki Szigetbe kapitánynak. Ki volt ez a Stansith Horváth Márk? Atyja, 

1 Istvánffy Miklós: Pannoni Historiarum de rebus ungaricis Colonia Agriopinae Antonis 
Hietati MDCXXII. 359. o. 

2 Szalay Ágoston: 400 magyar levél a XVI. századból. Pest, Landerer és Heckenast, 1861. 
142. o. 

3 Németh Béla: Szigetvár, Pécsi Irodalmi és Nyomdai Bt. 1903. 117—119. o. 
4 istvánffy: i. m. 359. o. 
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gradeci Stansith György, Horvátországnak az Una menti Gradée nevű falu
jából származott,5 amelytől előnevét vette. Nagyon sok jel arra mutat, hogy 
már a mohácsi csata előtt familiárisa volt Batthyány Ferenc horvát bánnak. 
Márk Gradecen 1510 és 1520 között (az évet pontosan nem tudjuk) született, 
és bizonyára a határt őrző katonák között töltötte gyermekkorát. Batthyány 
Ferenc, amikor báni megbízatása lejárt, elhagyta Horvátországot, de hűsé
ges emberét, Stansith Györgyöt családjával együtt magával hozta Magyar
országra, és körmendi birtokán helyezte el. Itt a még gyermek Márk tökéle
tesen megtanult magyarul, olyannyira, hogy ezt anyanyelvénél is jobban 
beszélte. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy amikor őt Zrínyi 1559 
augusztus havában Medvey Benedek útján szemkitolással fenyegette meg, ő 
magyar nyelven írta a tiltakozó és szemrehányó levelet Zrínyinek.6 Felnőve 
Batthyány Ferenc németújvári udvarába került, ahol magyar vitézek között 
fegyelmezett, kötelességtudó katonává fejlődött. Ez a finomnak éppen csep
pet sem mondható katonakörnyezet viszont erősen rányomta bélyegét egész 
egyéniségére. Nyers, durva, sőt kegyetlen hadfivá vált, aki azonban köteles
ségének tartotta, hogy a kapott parancsot, bármi áron is, de végrehajtsa. És 
amiképpen ő fogta fel a kötelességteljesítést, ugyanúgy megkövetelte azt 
alantosaitól is: ebben sem irgalmat, sem könyörületességet nem ismert.7 Bár 
elismert vitéz volt, nagy fegyelmezettsége ellenére sem tudta magát a féle
lem érzésétől megszabadítani. Ám ez csak előnyére vált, mert gondolkodásra 
késztette, s még a legnehezebb helyzetekben sem csüggedt el, hanem kereste 
— és rendszerint meg is találta a bajból kivezető utat. Mindezek a tulajdon
ságai, valamint az a körülmény, hogy nagyrészt mindig várakban teljesített 
szolgálatot, kiválóan alkalmassá tette őt a nehéz idők előtt álló szigeti vég
ház kapitányságára. 

De mint minden embernek, Horváth Márknak ás voltak jó és rossz tulaj
donságai. Kegyetlen, nyers természetén kívül hibája volt még nagy pénz- és 
vagyonéhsége is. Katonái által a portyázásokból hozott zsákmány legértéke
sebb darabjait mindig megtartotta magának ahelyett, hogy kótyavetyére bo
csátotta volna. Emiatt egy ízben zendülés is tört ki a várban, amit Márk a 
tőle megszokott kegyetlenséggel hamar elnyomott. Az ellene 1560-ban le
folytatott vizsgálat is több visszaélést állapított meg,8 de ezt akkoriban nem 
vették túlságosan szigorúan, annál is inkább, mert hisz a várkapitánynak a 
végház bevételeiből kellett a kiadásokat — így a legénység zsoldját is 
fizetnie. 

Végül nem mulaszthatjuk el 'megemlíteni, hogy minden nyersessége, hideg, 
sőt kegyetlen természete és vagyonéhsége mellett is meg tudta becsülni a 
kultúrát és a tudományokat. Szigeti kapitánysága idején bőkezű pártfogója 
volt az akkor jó hírű kálmáncsehi protestáns iskolának.9 

Stansith Márk — az állandó környezet hatására — a magyaros hangzású 
Horváth nevet vette fel, s kizárólag így írta levelei alá nevét. 

Mint már említettük, előbb Batthyány Ferencnél, majd Nádasdy Tamás 
nádornál teljesített katonai szolgálatot. 1540-ben csókakői, 1541-ben béri 
várnagy. 1546-ban a király szolgálatába áll, s több harcban kitünteti magát. 
Horváth Márk már ekkor engesztelhetetlen ellensége a töröknek. Vitézi tet-

5 Közlemények Szepes vármegye múltjából. 1918. évf. Lőcse. 103. o. 
C zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok. Közli Barabás 

Samu: Budapest, MTA. 1898—1899. I. köt. 517. o. 
7 Salamon Ferenc: Az első Zrínyiek. Pest, Heckenast Gusztáv, 1865. 382. o. 
8 Németh: i. m. 175. o. 
9 Horváth Márk jellemzését saját leveleiből, az ellene lefolytatott vizsgálat vallomásaiból 

(Németh: i. m.), valamint Wéber Sam,u: A Gradéci Horváth Gergely és családja (Késmárk, 
1896) című .munkákból állítottam össze. 
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teáért az uralkodótól előbb magyar címert és nemességet, majd Somogyban 
Nagymartont, Csurgón pedig egy nemesi udvarházat kap adományul. 1555-
ben kerül Győrbe a lovasok közé hadnagynak, s .még ez évben esett rá a 
király választása, aki 1555. december 9-én nevezte ki őt szigeti kapitány
nak.10 

Rátérve dolgozatunk tulajdonképpeni tárgyára, elsősorban arra a kérdésre 
kívánunk felelni, milyen volt 1556-ban a szigeti vár? Olyan semmiesetre sem, 
mint amilyennek állítólag a Szigetvárott történt ásatások, valójában azonban 
Zündt Mátyás augsburgi rézmetsző metszete alapján tüntetik fel a szigetvári 
múzeumban látható képek. Ha a vár csakugyan olyan lett volna, akkor Zrí
nyinek a belsővárból egy fallal kerített és kapuval ellátott külsővárba kellett 
volna kirohanni — ami teljes képtelenség. A kép helyességének az is ellent
mond, hogyha a kapu valóban ott lett volna, ahol a mostani betonhíd áll, 
akkor a Zrínyit megölő két puskagolyónak előbb a közbül levő épületek 
falát kellett volna keresztülütnie. Mindezekre azonban 'a kép szerkesztője — 
úgy látszik — nem gondolt. Az akkori vár leírásáról a leghitelesebb adatokat 
az 1553. május 12-én felvett leltár szolgáltatja.11 Bár a leltár nem a vár védő
műveiről, hanem az azokon levő ágyúkról, hadiszerekről és egyéb anyagokról 
készült, de megemlíti a bástyákat és más építményeket is. E dokumentum 
azonban csak akkor ad helyes képet a várról, ha mellette figyelembe vesz-
szük még az egykorú Istvánffy Miklós adatait is. Ezenkívül persze — ami 
a dolog természetéből egyenesen következik — ismernünk kell jól az ottani 
terepviszonyokat is. E két utóbb említett tényező figyelembevétele nélkül, 
pusztán a leltár alapján lehetetlen elfogadható hiteles leírást adni a várról, 
amit Németh Béla és dr. Papp László munkája is tükröz.12 Előbbi a leltár 
alapján hat, utóbbi pedig már hét bástyát állapít meg, holott a szemtanú Ist
vánffy — aki ifjúkorát Szigetben töltötte és csak 1553 előtt távozott el onnan 
— mindössze csak öt bástyáról tud.13 Folytathatnánk még a csak egyedül a 
leltár alapján végzett próbálkozások következtében előállott hibák felsorolá
sát, de erre dolgozatunk terjedelme nem ad lehetőséget. Csupán még azt kí
vánjuk megemlíteni, hogy a leltárnak mediae arcis kifejezése korántsem je
lenti azt, hogy a várban ebben az időben még egy középső vár is létezett, 
hiszen erről sem az 1564. évi leltár,14 de az egykorú írók sem tudnak semmit. 
Azt viszont igen, hogy 1553-ban a végház hármas tagozódásból: belsővárból, 
külsővárból — ami a középen való fekvése miatt középsővárnak is volt ne
vezhető — és a városiból állt, amely, mint tudjuk, szintén a végház egyik 
erősségét képezte. Milyen volt tehát a szigeti vár? Az alábbiakban bemutat
juk annak 1556. évi távlati képét, ahogyan azt a rendelkezésünkre álló egy
korú adatok és a még ma is látható terepalakulatok mutatják. (Lásd az 1. sz. 
ábrát.) 

Amint az ábrából látható, a vár és a város (csak városnak mondjuk, mert 
hiszen ekkor az Űjváros, amely miatt a megkülönböztető Óváros elne
vezést csak később használták, még nem létezett) formája, nagysága 
és határvonalai nagyjából teljesen azonosak voltak a Szigetvári Em
lékkönyvben látható és az 1566. évi állapotot feltüntető helyszínrajz
zal. Az csak egészen természetes, hogy a vár öt bástyája is ugyan-

10 Wéber: i. m. 10. o. 
11 Barabás: i. m. II. köt. 302. o. 
12 Németh: i. m. 44., 45. és 131. o.; Papp László: Sz igetvár XVI. és XVII. századi erősség

rendszere . A pécsi J a n u s P a n n o n i u s Múzeum évkönyve . 1965. 224—225. o. 
13 istvánffy: i. m. 359. o. 
14 Németh: i. m. 131. o. 
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azon a helyen volt, mint 1566-ban, azoknak helyét ugyanis a jó kilövés és az 
oldalozhatási lehetőség miatt később sem lehetett megváltoztatni. De a bás
tyák stílusa között már eltérés látható. Az 1553. évi leltár ugyan a várnak 
csak a délkeleti sarkán aüó bástyáját mondja szögletes erősségnek, de Hor
váth Márk a királynak küldött 1556. augusztus 23-i részletes jelentésében 
már a délnyugati sarokbástyát is szögletesnek mondja.15 Ezt tehát 1553 után 
építették át ó-olasz stílusúra, amit magától értetődőnek kell tartanunk, hi
szen a kéfdélá bástya — hogy úgy mondjuk — kulcsa volt a várnak, és így 
természetes, hogy főképpen ezt a két bástyát igyekeztek legelsősorban kor
szerűsíteni. Valószínűleg Kereesényi alakította át, akiről tudjuk, hogy a vár
ban elég sokat építkezett. De a város és vár többi bástyája — beleértve a 
belsővári vízárok nyugati bejáratánál épült kőbástyát is, amelyet akkor 
Napenyészeti bástyának neveztek — még mind régi formájú rondella volt. 
Mind a bástyák, mind az ezeket összekötő falak magyar módra, azaz sövény
nyel összefont két-három, esetleg négysoros fooronákból földtöméssel épül
tek. Ez úgy értendő, hogy 10—11 méter hosszú, lehetőleg egyenes, erős 
boronafákat ástak le sorba, egymástól olyan távolságra, hogy vékony ágak
kal sövénynek össze lehetett fonni azokat. Ettől a sövényfaltól befelé kfo. 
3,5—4 m távolságra újabb, esetleg még beljebb ismét egy újabb sövényfalat 
állítottak. A boronafákat azután más vékonyabb fákkal összekötötték (köté
seket szereztettek), és az ily módon nyert falvázat ledöngölt földdel ke
ményre megtömték. Mivel a sarkokon levő bástyák — éppen mert azok tud
tak legtöbb kárt tenni az ellenségben — voltak leginkább kitéve az ágyúk 
rombolásának, ezért ezeket a bástyákat (más néven erődöket) az összekötő 
falaknál erősebben építették meg. Esetleg különösen vastag, összeillőre fa
ragott, egymásra fektetett boronafákból, amelyeket azután hosszú vasszegek
kel — közibe összecsapolásokkal — róttak egybe. Ezért az ilyen falat rótt fal
nak nevezték. így leginkább a falak külső részét készítették, de már belül, a 
földtömés között többnyire sövényfalakat alkalmaztak. Ebben az időben Szi
get falainak és bástyáinak magassága 7—8 m, vastagsága pedig 5—6 m között 
lehetett, s ezeket körös-körül végig három, egymással párhuzamosan húzódó 
mély, vízzel telt árok is övezte. A kfo. 10—14' m széles árkok közül a külsőt 
még 2V2—3 m magas, kihegyezett 'karókból álló akadálypalánk is kerítette. 
Ugyanilyen tömésfal volt a város körül is, de ennek csak a külső oldala volt 
sövényből készítve, és a tűz elleni védelem miatt — a vár bástyái ós falaihoz 
hasonlóan — vastagon besározva. A város északi oldalát azonban csak egy
szerű és nem magas f apaiánk védte, mert a korábbi várépítő mesterek szerint 
ennek az oldalnak egyrészt a tó mély vize, másrészt pedig a szemben levő 
vár két erős bástyájának ágyúi általában véve elegendő védelmet biztosí
tottak. Emellett a varosnak két keleti, valamint délnyugati sarkát egy-egy 
erős kerek bástya, a nyugati oldalt pedig részben a tó vize, azontúl pedig egy 
feneketlen mély ingovány is védelmezte. A város déli, mindössze 208 lépés1'5 

hosszúságú oldalát kb. féltávolságig az előbb említett ingovány, azon túl ke
let felé kettős vízárok oltalmazta — a már előbb említett két nagy sarok
bástyán kívül. Itt meg kell említenünk, hogy a város északnyugati sarka 
nélkülözte a bástyát, holott onnan — amint ezt különösen az 1566. évi ost
rom bebizonyította — nagyon jól lehetett volna (ha ott egy bástya van) az 
ellenség hadműveleteit megakadályozni. 

A vár főkapuja — a magyar idők alatt mindvégig — a délnyugati bástya 
mellett volt s onnan egészen merőlegesen hosszú fahíd vezetett a városba. 

15 História Obsidioinis et oppugnaitionis arcis Zugeth in Ungaiia a Marco Horváth loci illius 
capitaneo as Regia Maiestatis (mandátum descripta et transmissa XXIII. die augusti MDLVI. 
Petrij Seitz Wittemberga. 6. o. 

16. Vo. 3. o. 
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Volt ezenkívül a várnak még egy titkos kijárata is, amelyet ebben az időben 
főképpen a kitörésre induló csapatok használtak, de hogy ez hol volt, azt 
inkább csak sejtjük. Minden valószínűség arra mutat, hogy az a vár nyugati 
oldalán, annak is a felső részén lehetett, ahonnan a nádasokon keresztül 
sekély vízben, biztos úton, egy kis kerülővel el lehetett jutni a városiba. 

A városnak négy kapuja volt. A hosszú hídra nyíló északi, a Pécs felé ve
zető út elején a keleti, amelyet éppen ezért Pécsi kapunak, de sokszor Hegyi 
kapunak is neveztek, a déli oldalon a Siklósi kapu és végül a nyugatin a 
Patai, vagy másnéven Vámikapu (porta decumana), inert itt szedték a vá
rosba bejövő falusi néptől a vámot. Innen, ettől a kaputól indult ki a magas 
és széles vízfogó töltés — amelyen 3 szekér is elfért egymás mellett —, s 
amely a tó vizét nem engedte elfolyni, hanem visszatartotta, hogy az a vár 
legfőbb erőssége legyen. 

A végház őrsége 1556-ban 100017 lovasból és 1000 gyaloghajdúból állt. 
Ostrom idején kb. 200 fegyverfogható városi polgárt is hozzá lehet számítani 
az őrséghez. Itt meg kell említenünk, hogy Németh Béla nem jól értette 
Horváth Márknak 1556. június 17-én kelt, Magyar Bálinthoz szóló leveléből 
a következő sorokat: „A várban 2950 szegény keresztény van, asszonyokkal 
és gyermekekkel együtt, de ezek . . . között csak 200 a fegyverfogható."18 

Éhben a levélben Horváth Márk nem azt mondja, hogy az egész várőrség 
mindössze 200 főből állt, hanem azt, hogy a városi polgárokból és a Szigetbe 
futott jobbágyokból összesen csak 200 volt olyan, akit fegyveres szolgálatra 
tudott használni. De hiszen ez természetes is. Gondolni való, hogy Horváth 
Márk egy valamire való kiütésre — ami pedig csaknem minden nap előfor
dult — 200-nál kevesebb embert nem küldhetett ki. Ha pedig ennyi kiment, 
akkor ki maradt az őrhelyeken: a bástyákon, kapukon, az ágyúknál stb? 
Ilyen kevés ember még a legszűkebb őrségre sem volt elegendő. 

Az újabb magyar történettudomány — megfeledkezve arról, hogy a XVI. 
század közepei Magyarország három részre való felszabdalása ellenére sem 
volt nemzetiségektől lakott országnak tekinthető — aziránt érdeklődik, hogy 
a szigeti várvédő katonaság milyen nemzetiségű összetételű volt? Ennek 
talán az lehet az oka, hogy Zrínyi, a költő magyar nyelven írt eposzában — 
a valóságban ott levő hősök helyett — jóformán kizárólag horvátokat szere
peltet. Mégpedig leginkább olyanokat, akikről semmiféle egykorú írás sem
mit nem tud. Kutatásaink eredményeként nyugodtan kimondhatjuk, hogy 
ennek a labilis feltevésnek semmi alapja nincsen, mert a Zrínyivel a várba 
jött maximum 20 horvát a végház magyar arculatán mit sem változtathatott. 
Ezt mint történetíró kötelességemnek tartom kijelenteni, nem is szólva arról, 
hogy ezzel tartozom a szigeti paraszt- és kisnemes származású hősök dicső 
emlékének is. Itt meg kell még említenem azt is, hogy Radovan idegen neve 
ellenére is baranyai származású kisnemes magyar volt, és talán nem. is tu
dott csak magyarul. Horváth Márk katonái az 1526 óta az ország területén 
lezajlott véres török hadjáratok következményeként mint menekültek jöttek 
Szeremből, Valkóból, Verőcéből, de 1543 óta főként Baranyából Szigetbe. 
Bár 1556-ban az idemenekült emberek nagy része fáradt, idős ember lehe
tett, ám közben a végházakban már felnőttek fiaik, akik kicsi gyermek
koruktól kezdve tanulták gyűlölni a törököt, és amikor már megbírták a 
szablyát, azóta kizárólag csak hadakozással foglalkoztak. Ily módon a végvári 
harcok minden csínját-bínját elsajátították. Ez magyarázza meg 1556-ban, 
de még 10 évvel később is elért nagy sikereiket. 

17 ortelius Hyeronimus Clironologiae, Nürnberg, 1062 és Gerő László: Magyarországi vár
építészet, Budapest, Művelt Nép. 1955. I. köt. 382. o. 

tó Barabás: i. m. II. köt. 367. o.; Németh: i. m. 147. o. 
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Az ágyúk száma nem lehetett több, mint amennyit az említett leltár fel
sorol, vagyis összesen talán 20 db különféle fajtájú 'és nagyságú ágyú és egy 
db seregbontó. Szakállas a leltár szerint 155 db volt a várban.19 

A várőrség tagjai közül a következőkről tudunk:20 Horváth Márk vár
kapitány, Ű j laky Sebestyén vicekapitány (ez a nagyszerű katona később 
Komár várának lett a parancsnoka), Szekcsőy Máté (nem Szecsődy, hiszen 
több levele maradt fönn, amelyekben Szekcsőynek írta magát), Topordy 
Benedek, Maczedóniaii György, Nádor György, Radovan Jakab, Bika András, 
Ruby Mihály, Artézy Tamás, Horváth Márton, Erdélyi Bálint, Tobolovics 
Jakab (a két utóbbi tűzmester), Mohácsi Dömötör tizedes, Kaírtenstár Sebes
tyén, Henézy János, Borbély Mihály felcser, Pozsgay Máté, Tizedlaky.. . , 
Pokol Pál, egy Benedek nevű ember két fiával, Zolthay János, a híres egri 
hős családjából, egy Lázár nevű rác ember, aki azonban csak az ostrom alatt, 
mint Horváth Márk foglya állott át a magyarokhoz, Batha Péter, Varga Ist
ván, Dancsy Ágoston, Baranyai Lőrinc és Dömötör deák. 

Mekkora volt a Sziget ellen küldött török hadsereg? Horváth Márk, aki 
kémeitől, másrészt a foglyul esett törököktől ezt legjobban tudhatta — bár 
Térjék Tamáshoz írt július 10-i levelében nem becsüli valami nagyszámúnak 
—, a török hadsereg számáról sem leveleiben, sem a királyhoz küldött je
lentésében eirről nem nyilatkozák. Ellenben Istvánffy munkájában azt írja, 
hogy a basa 25 00021 főnyi sereggel szállta meg Szigetet. Vizsgáljuk meg. 
hogy mennyiben valószínű ez a szám? Rendelkezésünkre áll a budai pasalik 
alá tartozó várak őrségének létszáma 1577-ből,22 amikor is a török hivatalos 
adatok 47 000 főben adják meg az itteni katonaság számát. Ennek fele része 
lovas, a másik fele musztafiz, azab, tüzér és más egyébféle katona volt. Igaz 
ugyan, hogy a két időpontot 20 esztendő választja el egymástól, de nem sza
bad figyelmen kívül hagynunk, hogy 1556-ban háborúnk volt a törökkel, 
míg 1577-ben már hosszú évek óta — legalábbis papíron — béke volt a szul
tánnal, így csak arról lehet szó, hogy vagy elfogadjuk a fenti 47 000-es szá
mot, vagy a 'békeállapotra való tekintettel azt kevesebbre becsüljük. Véle
ményünk szerint ez a szám nyugodtan elfogadható az 1556. évi állapotra is. 
De az egész hadat Ali pasa nem vihette Sziget alá, .mert hiszen a várak őrség 
nélkül nem maradhattak. így nem járunk messze az igazságtól, ha azt mond-

19 Barabás: i. m. II . köt . 302. o. 
20 A szigeti vitézek, névsora 1556. évről: 
Istvánffy Miklós: Magyarország tö r t éne te 1490-től 1606-ig. Fo rd . : Vidovich György—Csáthy 

Károly, Debrecen, 1871, m ű v é b ő l : Horvá th Márk , Üj laky Sebes tyén 407. o., Topordy Bene
dek, Maczedóniay György, Nádor György, Artézi T a m á s , Ruby Mihály, Erdé ly i Bál int 409. o., 
Henézy J ános 414. o., Radovan J a k a b 403. o., Szekcsőy Máté, Tobolovics Márk , Lázár nevű 
rác 409. o. 

Horváth Márk: i. m.-ból : Mohácsy Dömötör 4. o., K a r t e n s t á r Sebes tyén 5. o., H o r v á t h 
Már ton (de Pacod) 8. o.; 

Szalay: i. m. -bó l : Benedek . . . f iával és ké t ember re l kiszököt t a vá rbó l 189. o., Pokol P á l 
193. o., T izedlaky 205. o., Pozsgay Máté 230. o. 

Takáts Sándor: Régi m a g y a r k a p i t á n y o k c ímű művébő l Zol thay János , 163. o. 
Századok, 1876. évfolyamából Bika Andrá s 256. o. 
Németh: i. m . — a Horvá th M á r k elleni vizsgálat i ra ta ibó l : Ba tha Pé te r , Varga I s tván 

162. o., Dancsi Ágoston 162. o., Dömötör deák 170. o., B a r a n y a i Lőr inc 171. o. 
Borbély Mihá ly várbe l i felcser Wéber Samu m u n k á j á b ó l . 
Radovan J a k a b r a vonatkozólag N é m e t h Béla a b e t ű r e n d e s névjegyzékben a XVII. oldalon 

R. alat t megemlí t i , hogy Radovan m a g y a r lehetet t , m e r t egy E. Radovan nevű nemes 1339-
ben Doby Dömötör salgói caste l lánustól 500 m á r k á t vet t kölcsön, s e r r e lekötöt te Szentmi
hályi , Kisfalud és Malomfalva nevű B a r a n y a megye i községeit . (Hazai O k m á n y t á r , III. 138.). 

Sa lamon F e r e n c R a d v á n y i n a k nevezi, a m i sze r in t em anny i t je lent , hogy ő m a g y a r n a k 
vet te . Hóman—Szekfü H. kö te tében az an joukor i B a r a n y a megyei n e m e s e k között megemlí t i , 
a gallyaljai Radovánczy családot . Vé leményem sz:erint h ő s ü n k ezekből származot t . A n é v 
elírás abban az időben igen gyakor i volt. Tudjuk , hogy Istvánffy Szekcsőyt Scéd iusnak , 
B a r t a Pé t e r t B á t a y n a k , Esz tpe thyt Eszpe thynek í r ta . 

21 Istvánffy: i. m. 359. o. 
22 Had tö r t éne lmi Közlemények, 1894. évf. 702. o. 
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juk, hogy a pasa a fenti létszámnak csak a nem egész felét vitte magával, ami 
megfelel 20 000 embernek. S ha ehhez hozzáadjuk azt a 3000 janicsárt, akiket 
Konstantinápolyból hozott magával, valamint hozzávesszük még a nándor-
f ej érvári. és pozsegai bég csapatait, az így kiadódó szám kb. egyezik az Ist-
vánffy által megadott 25 000-es hadsereggel. Ez már elfogadható szám s vele 
a Rinya menti ütközet kimenetele is érthetővé válik. A harcoló alakulato
kon kívül azonban a pasa sok ezernyi parasztot is hozott magával számos 
szekérrel, akiket a különféle munkáknál kívánt felhasználni. De hogy ezek 
mennyien lehettek, arra semmiféle adatunk nincsen. 

Hasonlóan homályos előttünk a török hadsereg ágyúinak száma. Horváth 
Márk június 17-i levelében azt írja Magyar Bálintnak, hogy Ali pasának 9 
nagy ágyúja van. Ezzel szemben Magyar Bálint arról értesíti a nádort, hogy 
a pasa23 14 ágyúval töreti Sziget falait. Hogy ezekből mennyi volt a nagy 
falrontó és mennyi a colubrma és egyéb, arról ugyancsak semmiféle egykorú 
adattal nem rendelkezünk. De az is valószínű, hogy a pasa több mint össze
sen 14 löveggel jött Sziget alá, hiszen Istvánffy szerint Bafoócsa alá meg
felelő számú falkont vitt magával, a többit visszaküldte Pécsre. Ha mind
össze csak 14 ágyúja lett volna, úgy mit tudott volna elvinni a Rinyához? 
Szóval ez is olyan kérdés, amire határozott választ adná nem tudunk. Azt 
kell hinnünk, hogy a lövegek nagyságát és számát maga Horváth Márk sem 
tudta. Valószínűnek tartjuk, hogy a nehéz fal törők száma volt 9 db. 

A körülzárás előzményei 

Mint már említettük, Horváth Márk kinevezése 1555. december 9-én kelt, 
beiktatása azonban csak 1556. április 2524 körül történt meg — s miután Ali 
pasa a várat már június 10-én megszállotta, így nem sok ideje maradt, hogy 
a várható ostromra megfelelőképpen felkészüljön. Amikor ő Szigetbe került, 
akkor már az udvarban tudott dolog volt, hogy a szultán Alit nevezte ki 
budai pasának, akinek egyúttal megparancsolta,25 hogy első dolga Sziget el
foglalása legyen. Ezt konstantinápolyi követeink, nevezetesen Verancsics 
Antal és Zay Ferenc közvetlenül Alitól tudták meg.26 Ali pasát már korább
ról ismerjük, ő volt Veszprém, Drégely és az Ipoly menti várak elfoglalója 
és a palásti csata győztese. Elismert jó hadvezér hírében állt, hiszen éppen 
ezért küldte őt a szultán Sziget ellen. 

Miután a török készülődése Sziget ellen így már köztudomású volt, csak 
természetes, hogy Horváth Márk is minden lehetőt megtett, hogy az ellenség 
fogadására kellőképpen felkészüljön. A Kereosényi László által megkezdett 
javítási munkákat szorgalmasan folytatta. Annyi ideje azonban már nem 
maradt, hogy minden rossz karban levő bástyát és falat kitataroztasson. Ma
radt még a bástyákban és falakban korhadt borona elegendő. Ezek kicse
rélésére Márknak már nem jutott ideje. Ezt ő tisztán látta, ezért mindenkép
pen azon volt, hogy megfelelő számú ágyút, puskát és egyéb hadiszerszámot, 
valamint főleg gyalogost kapjon, mert a vár védelméhez leginkább ilyenekre 
volt szüksége. Nem lehet kétségünk benne, hogy írt ezzel kapcsolatban a 
királynak — bár az erre vonatkozó levele még nem került elő. Csupán a 
Zrínyivel ez ügyben folytatott levelezését ismerjük. így a bán május 26-án27 

23 Barabás: i. m . : I. kö t . 366. o. 
24 Tör téne lmi Tár , 1906. évf. 246—247. o. 
25 istvánffy Miklós: Regni Hungar ic i Histór ia Henr ic i P a u m k i r c h e n Colonna Agr ippinae 

MDCCXXIV. 221. o. 
26 Uo. 221. o. 
27 Barabás: i. m. I. kö t . 356. o. 
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kelt levelében tudatja Horváth Márkkal, hogy Sziget szükségletei dolgában 
írt már a királynak, úgyszintén a katonaság zsoldja miatt is, s biztosira ve
hető, hogy őfelsége mindenről idejében gondoskodni fog. Ez azonban •—• mint 
tudjuk — nem történt meg. Ugyancsak május 29-én tudatja Zrínyi Horváth 
Márkkal, hogy az uralkodó szigorúan utasította a varasdi parancsnokot, 
Wildensteinert, hogy 200 gyalogost minden késedelem nélkül küldjön Szi
getbe.28 Nem valószínű azonban, hogy bármiféle hadianyag érkezett volna 
a várba, mert erre már nem állott elegendő idő rendelkezésre. Arra viszont, 
hogy a 200 gyalogost sem kapta meg, biztosan következtetünk Wildensteiner-
nek június 3-án — tehát alig néhány nappal a vár megszállása előtt — Zrínyi
hez írt leveléből. Ebben azt írta, hogy ő se új, se régi gyalogost Szigetbe kül
deni nem tud, azért engedélyt kér a bántól, hogy Muraközben 3 Ft havi 
zsoldra gyalogosokat toborozhasson.29 Ez a pár sor mindent megmagyaráz, 
többek között azt is, hogy Horváth Márknak azzal a létszámú őrséggel, 
ágyúval és felszereléssel kellett fogadnia a törököt, ami éppen akkor rendel
kezésére állott. 

Ali pasa seregének gyülekezési helyéül Szentlőrincet30 jelölte ki. Ez a falu 
2 magyar mérföldre — ami kb. 16 km-nek felel meg — fekszik Szigettől. Ide 
jöttek május 21-én Dervis pécsi, Amhát babócsai, Nászuh koppányi és még 
más bégek is az alájuk tartozó katonasággal. Miután ott letelepedtek, a kör
nyék lakosságát a tábor közelében való közlekedéstől eltiltották. Bizonyára 
azért, hogy szándékuk Horváth Márk tudomására ne jusson. Ezzel azonban 
már elkéstek, mert a szigetiek a töröknek minden lépéséről tudtak. Lovasaik 
naponként fölverték a tábort, 'kicsalták belőle az ellenséget, és közüle sokat 
levágtak. Mindezek ellenére a csapatok gyülekezése tovább folyt, és csak 
június 9-én fejeződött be. De már ezt megelőzően, május utolsó napjain a 
török lovas portyák sűrűn cirkáltak a végház körül. Céljuk nem annyira a 
földerítés, hanem azt volt, hogy Szigetet a környéktől teljesen elzárják, hogy 
oda semmit bevinni ne lehessen, de segélyt se kaphasson sehonnan. A pasa 
még Szentlőrincről levelet küldött Horváth Márknak,31 amelyben intette őt, 
hogy ne szálljon szembe a hatalmas padisah győzhetetlen hadseregével, mert 
az úgyis hiábavaló, és vele csak magát s övéit a biztos pusztulásnak teszi ki. 
Míg ha a várat jószerrel átadja, szabadon elmehetnek minden vagyonukkal, 
ahová akarnak. Márk azonban a levelet hadnagyai előtt összetépte, és meg
üzente a pasának: a végházat nem adja meg, és azt mindhalálig védelmezni 
fogja. 

A város ostroma 

Ali június 11-én reggel 6 óra32 tájban érkezett hadseregével Sziget alá, 
ahol a várostól keletre fekvő széles mezőségen állapodott meg, majd paran
csot adott a körülzárásra, ami azonban csak másnap reggelre fejeződött be. 
A mieink ugyanis öt erős csapatban vonultak ki ellenük, és véres harcban 
több helyen megfutamították őket. Maga a pasa kíséretével megtekintetifce a 
végházat, s ennek végeztével elrendelte, hogy a Bagotay és a Késás bástyák
kal, valamint a Pécsi kapuval szemben a nagy faltörő ágyuk számára sán
cokat emeljenek. Szemléje során ugyanis látnia kellett, hogy a vár legjobban 
a város által van oltalmazva, s így mindaddig, amíg azt el nem foglalja, 

28 Uo. I. köt . 358. o. 
29 Uo. 
30 Horváth Márk: i. m. 1. o. 
31 Ortélius: i. ím. 97. o. 
32 Horváth Márk: i. m . 1. o.; Barabás: i. m. I. köt . 368. o. 
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sem a várat nagy ágyúival hatásosan lőni nem tudja, de a tó vizét is bajosan 
lesz módjában lecsapolni. Viszont a város északi oldalához — amely legköze
lebb esik a várhoz — egyrészt a tó mély vize, másrészt pedig a vár két szem
ben levő erős bástyájának ágyúi miatt hozzáférni nem tud. A város nyugati 
oldalát 250—300 lépés széles feneketlen ingovány tette hozzáférhetetlenné, 
míg a déli keskeny oldal megtámadását szűk előtere — amit az előbb emlí
tett ingovány idézett elő, mely ennek az oldalnak körülbelül a felét foglalta 
el —, valamint a két közeli erős bástya semmiképpen sem ja valta. Emellett 
itt a várost az ingoványon fölül még kettős széles vízárok is védelmezte. 
Egyedül a keleti oldal volt olyan, amely már az első tekintetre elárulta gyön
geségét, itt volt hely futóárkok ásására és a támadáshoz nagyobb seregtestek 
felvonultatására. Az északi és déli sarkon álló bástyák között hosszú, egyenes, 
minden oldalozhatási lehetőséget kizáró fal húzódott, mégpedig több mint 
500 lépésnyi távolságban, ami már eleve illuzórikussá tette a bástyák fel
adatának teljesítését. Ennek az oldalnak a közepénél valamivel feljebb egy 
erős középkori kőkapu állott ugyan, de az védőmű tekintetében szóba sem 
jöhetett. Egyedül a két széles vízárok számított akadálynak, de ezek beteme
tése sem jelentett különösebb gondot a pasának, mert az a magával hozott 
sok ezernyi paraszt munkájával, a környékbeli erdők fájával elvégezhetőnek 
látszott. Hogy azután ez a munka hány szegény paraszt életébe fog kerülni 
— ami végeredményben az ellenség kárát jelentette —, azzal a török már 
nem gondolt. Ámde az ágyúállások építése nem folyt le zavartalanul, mert 
a szigeti lovasság a nap folyamán több ízben is kiütött a dolgozó azabokra 
és parasztokra, azokat széjjelzavarta, és sokakat levágott belőlük anélkül, 
hogy veszteség érte volna. Mindezek ellenére a sáncok másnap a hajnali 
órákig elkészültek, és a magas, földdel töltött sövénykasok között a nehéz 
faltörő ágyúk is föl voltak állítva. 

12-én reggel 6 órakor a török tüzérség megkezdte a Bagotay és Késás bás
tyák,33 valamint a közbül álló Pécsi kapu töretését, és azt 11 órán keresztül, 
vagyis délután 5 óráig szünet nélkül folytatta. A két sarokbástya, valamint 
a vár Hegy bástyájának ágyúi ugyan nagy igyekezettel törekedtek az ellen
séges ágyúkat széjjellőni, vagy legalábbis fölborítani és elhallgattatni, ez 
azonban a lövegek körül létesített erős védőberendezések miatt semmikép
pen sem sikerült, s a délutáni órákban már jelentékeny károk mutatkoztak 
a bástyákon és a kapun. 

Horváth Márk ekkor tanácskozásra hívta tisztjeit, és fölvetette előttük a 
kérdést;34 vajon mi volna helyesebb, kivonni az ágyúkat és az őrséget, vala
mint a hadianyagot a városból, s azután azt fölgyújtva az ellenségnek át
engedni, vagy pedig — amíg csak lehet — tovább tartani? Hosszas vita 
után Horváth Márk és Űjlaky Sebestyén véleménye győzött, amely szerint 
az ellenséget ki kell fárasztani, s a várost tovább fogják védelmezni, mert 
amíg az birtokukban van, addig a török a várhoz annyira liozzáférni, hogy 
ostromágyúkkal lője, nem tud. De kétséges az is, hogy a város elfoglalása 
nélkül a tó vizét le tudja-e vezetni, márpedig énéiül minden fáradozása hiá
bavaló marad. 

Az ostrom állását a 2. sz. ábrán tüntettük fel. 
Alig, hogy besötétedett, a várban levő ácsok és kőművesek, a melléjük be

osztott parasztokkal, hozzáfogtak a falakban okozott romlások helyreállítá
sához. Ezt a munkát — hacsak az ellenség éjszakai ágyúzásával nem akadá
lyozta — a sötétség oltalma alatt, amennyire lehetett, nap mind nap reggelre 
elvégezték. 

33 Uo, 
34 istvánffy: i. m. (1622-ből) 359. o. 
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2. sz. ábra. Helyzet június 12-én 
Jelmagyarázat: A. Belsővár: 1. Kerektorony. 2. Napenyészeti bástya. 3. Keleti bástya. 4. Híd a külsővárba. 5. Vízárok. B 
Külsővár: 6. Pécsi bástya. 7. Hegy bástya. 8. Henyey- vagy Görösgal felé való bástya. 9. Vártemplom. 10. Várkapu. 11. 
Hosszú híd. 12. Vártó. C. Város: 13. Északi kapu. 14. Bagói ay bástya. 15. Pécsi kapu. 16. Késás bástya. 17. Siklósi kapu. 
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13-án az ellenség ágyúi35 már kora virradatkor megkezdték a tüzelést, s 
azt nemcsak egész napon át, hanem éjszaka is — bár nem annyira hevesen 
mint napközben — folytatták. Különösen a kapu és a Késás bástya szenve
dett sokat a nehéz golyók beütéseitől. Ezért délután 4 órakor Márk Radovan 
hadnagyot 50 lovassal ráküldte a bástyát törő ágyúkra, hogy azokat szegezze 
be vagy törje össze. Miután a Pécsi kapu maga is a török ágyúk tüzében 
állt, nem lehet kétségünk benne, hogy a hadnagy a város Siklósi kapuján — 
amely egyébként is közelebb volt a rnondott ágyúkhoz — ütött ki, s rávetette 
magát a mostani tűzoltó laktanya helyén fölállított ágyúkra. Sikerült is neki 
néhány tüzért levágni, de a többi megfutott és föllármázta a közeli tábort, 
ahonnan mindenfelől erős csapatok indultak a veszélybe jutott ágyúk meg
mentésére. Radovan ezt látva tanácsosnak tartotta még idejekorán vissza
térni a városba, anélkül, hogy a török ágyúkban kárt tett volna. Veszteség 
ugyan nem érte a kitörő csapatot, sőt megszaporodva térték vissza, mert két 
török foglyot is hoztak magukkal. 

13 és 14-e közti éjjelen36 részben a már nappal összehordott töméntelen 
sok rőzse, rönk- és hasábra felhasználásával megkezdte a török a keleti oldal 
előtt levő két vízárok betemetését. Szekér szekér után, minden szünet nélkül 
hordta a különféle fát a mostani vasúti pályán túl levő erdőkből, s azt az 
árokba behányva előkészítették arra, hogy rajta keresztül a katonaság táma
dásra mehessen. Olyan nagy igyekezettel folyt ez a munka, s olyannyira 
zavarták vele a parasztságot, hogy a két hosszú és széles árkot 14-én délig 
teljesen betemették. 

Június 14-én — amely éppen vasárnapra37 esett — délfelé erős keleti szél 
támadt, amit az ellenség nem mulasztott el kihasználni, s ezért délután 2 óra 
tájban égő szurokba mártott nyilakat lövöldözött a városba. Bár a városi 
polgárság a parasztokkal, úgyszintén az asszonyok is a nagyobb gyermekekkel 
serényen oltogatták a tetőkre hulló égő nyilakat, ennek ellenére az egyre 
erősödő szél miatt nem lehetett a tűz kitörését megakadályozni, ami annyira 
elhatalmasodott, hogy a városnak kb. a déli fele része, a Késás bástyától a 
Henyey-bástyáig terjedő palánkjával 208 lépésnyi hosszban38 leégett úgy, 
hogy ezen az oldalon csak a tömésfal maradt meg. A török látva a tüzet, 
nagy támadást indított a két bástya és a Pécsi kapu ellen, de a rések elé ál
lított, kartácsra töltött ágyúk elsöpörték a behatolni akaró janicsárokat, akik 
kénytelenek voltak nagy veszteséggel visszavonulni. így a védők még ebben a 
rendkívül nehéz helyzetben is meg tudták a várost tartani. 

15-én a török vívóárkot ásatott a parasztokkal a nagyon megrongált Késás 
bástyához. A árok nem egyenesen, hanem csipkeszerűen közeledett az erős
séghez, hogy a török katonák védelmet találjanak a bástyáról rájuk puskázó 
szigeti hajdúk ellen. Estefelé az árok már olyan közelre ért a falhoz, hogy az 
ellenség kopjával csaknem elérte a mieinket. Ali pasa maga is — több béggel 
együtt — bent tartózkodott az árokban, am.ikox a védők hangos Jézus kiál
tással megrohanták őket. A törökök — élükön a pasával —elfutottak, miköz
ben Ali turbánja leesett fejéről,39 és ott is maradt az árokban. Vitézeink 
ugyan — ilyen körülmények között — nem sok kárt tudtak tenni az ellen
ségben, de a munkát ezzel mégis megakadályozták, és a dolgozó parasztok 
— szám szerint 40-en — bejöttek velük a Városba. Ezek a szegény emberek 
keservesen elpanaszolták, hogy őket, valamint sok más társukat erővel haj
tották ide munkára. Egyedül Tolna környékéről 900-nál több parasztot hoz-

35 TJo.; Horváth Márk: i. m . 2. o. 
36 u o . ; Istvánffy: i. m . 359. o.; Ortélius: i. m. 98. o. 
37 Horváth Márk: i. om. 3. o. ; Istvánffy: i. m . 359. o. 
38 uo. 
39 Szalay: i. m . 242. o. 
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tak a táboriba. Valamennyien el vannak40 búsulva, mert a legnagyobb mezei 
munkákat kellett otthagyniuk, emellett az ellenség embertelenül bánik velük, 
és semmi kímélettel nincsen irányukban. Mindnyájan el vannak tökélve, 
hogyha akármilyen kis fölmentő sereg érkezik is Sziget alá, ők valamennyien 
rátámadnak gonosz kínzóikra. A török ezen a napon tovább folytatta a kapu 
és a két bástya rombolását, amelyeken helyenként már akkora rések tátong
tak, hogy azokat lehetetlen volt a rövid nyári éjszakák alatt megjavítani. 

16-tól 20-ig az ellenség, csakhogy a védőőrség ne nyugodhasson, hanem 
azt minél jobban kifárassza és kimerítse, most már egész éjszaka lőtte a 
kaput és a két bástyát, sőt a városba is belőtte golyóit, amelyek egy csomó 
házat romiba döntöttek, és néhány embert is megöltek. Emiatt a városi la
kosság,41 de a katonák feleségei is felkeresték Horváth Márkot, és elmond
ták, hogy ők már nem bírják a sok álmatlan éjszakát és az ostrommal járó 
sok szenvedést; tekintse őket és az ártatlan gyermekeket, egyezzen meg az 
ellenséggel, hogyha minden vagyonukkal békében elmehetnek, úgy feladja 
a várat. Márk azonban megszidta az lasszonyofcat, s kereken elküdte őket 
magától. Kérésüket természetesen elutasította. 

18-án a török újabb nagy támadást intézett42 a keleti oldal ellen, de csak 
egy helyen sikerült ideiglenesen betörnie a városba (hogy ez a hely hol volt, 
azt Horváth Márk nem említi), de onnan is hamar kivetették őket úgy, hogy 
a török nagy veszteséggel volt kénytelen a falak alól visszavonulni. 

A török tüzérség 19 és 20-án is egész napon át rombolta a két bástyát és 
a kaput, amit a város ágyúi gátolni igyekeztek ugyan, de kevés eredménnyel. 
Valószínűnek kell tartanunk, hogy Horváth Márk csak kisebb ágyúkat ha
gyott a városban, a nagyobbakat a vár védelmére tartogatta. 

21^én — vasárnap — az ellenségnek újból43 sikerült, mégpedig ez alkalom
mal a város felső részét — amely a 14-i tűzvészben megmaradt — felgyújtani. 
A keletkezett zavarban erős janicsár csapatok indultak támadásra a két erő
sen megrongált bástya és az ágyúgolyókkal már bedöntött Pécsi kapu ellen. 
A védők azonban körömszakadtáig védték a várost, és vitéz küzdelem után 
visszavetették az ellenséget. Ali azonban nem .tágított, és egyre újabb pihent 
csapatokat küldött támadásra. Már sötétedett, de a harc egyre folyt tovább. 
Az ádáz küzdelem alatt a mieinknek sikerült a falakról aláhajított égő szu
rokkoszorúkkal a belső vízárokba hordott — állítólag 12 000 szekérnyi fát 
több helyen fölgyújtani.44 Hatalmas tűz lángolt föl az árokból, de még ez 
sem vetett véget a viadalnak, sőt a lángok fénye mellett folyt tovább a harc 
a város birtokáért. Az ellenséget már négyszer verték el a falaktól, nagy 
veszteséget okozva nekik, de a véres öldöklésben a mieink közül is sokan 
elestek s ezért Márk, amikor látta, hogy a janicsáraga vezetésével újabb friss 
csapatok indulnak támadásra, parancsot adott a várba való visszavonulásra. 
Ennek sikeres végrehajtása után a kapitány a vár és a város közti hosszú 
hidat fölégette. 

Az ellenség ekkor nagy örömmel és még nagyobb lármával behatolt az égő 
városba, ahol Radovan tóparthoz közel levő házának tüzét eloltva, abba he
lyezte el nagy mennyiségű puskaporát. Nyilván erős boltozata lehetett az 
épületnek, amelybe a lőport biztonságosan tárolhatták. Az azabok pedig — 
az erre kényszerített parasztok segítségével —. közel a házhoz nagy gyorsa
sággal egy ágyúsáncot építettek. Noha ez igen rövid idő alatt készült, ennek 

40 Uo. 
41 Ortélius: i. m. 99. o. 
42 Horváth Márk: i. m . 3. o. 
43 Ortélius: i. m. 99. o. 
44 istvánffy: i. m, 359. o.; Ortélius: i. m. 99. o. 
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ellenére meglehetősen erős építmény volt. Mihelyt a munkát befejezték, oda 
azonnal 4 nagy faltörő ágyút állítottak fel.45 Ám a védők nem tudtak bele
nyugodni városuk elvesztésébe, s alig egy rövid órai pihenés után a vár rej
tett kapuján át — Űjlaky Sebestyén46 és Radovan Jakab parancsnoksága 
alatt —, a nádasok között vezető úton haladva, valahol az északnyugati ré
szen behatoltak a városba és az ellenséget, amely győzelmében elbizakodva 
erre nem is gondolt, hirtelen meglepték. A nem várt támadás annyira meg
ijesztette a törököt, hogy az — amerre tudott — fejét vesztve menekülni 
kezdett. A mieink pedig a kedvező alkalmat igyekeztek kihasználni, és az 
ágyúkhoz siettek. Már vontatták is azokat a közeli tóhoz, hogy abba bele
fordítsák, de ekkor — nyilván Ali parancsára — több száz janicsár és más
féle török harcos rohamozta meg a védőket. A véres küzdelem a sötét éj 
ellenére négy óra hosszáig tartott, és benne közel 800 törököt vágtak le a 
mieink. Mégis, amikor Üjlaky Sebestyén látta, hogy az ellenség egyre soka
sodik körülöttük, parancsot adott a visszavonulásra. De Véli janicsáragát, 
akit az ütközet folyamán rabul ejtettek, több törökkel együtt, 29 kopjára 
tűzött törökfej kíséretében diadallal vitték be a várba.47 Nászuh koppányi 
szándzsákbég, a fejérvári olajbéggel együtt elesett. De nagy száma volt a 
sebesülteknek is. Ezek között volt Amhát babócsai és Mehemed szolnoki bég 
is. A mieink közül a főnemes származású Maczedórniay György, Topordy Be
nedek, a hajdúk egyik vajdája, Nádor György, valamint Mohácsi Dömötör 
tizedes 12 hajdúval együtt hősi halált halt. Megsebesültek: Radovan Jakab, 
Ruby Mihály, Artézy Tamás és még sokan mások, de ezek gondos orvosi 
kezelés után csakhamar felgyógyultak.48 

A vár ostroma 

20-tól 21-re forduló éjjel a török a város belső vízárkának közelében 
— nem messze a 14-i tűzvészben leégett malomhoz — egy erős, sövénnyel49 

is kifont ágyúsáncot épített és azt — minthogy közel esett a Bagotay, vala
mint a Hegy bástyákhoz — hosszú, tekervényes futóárokkal kötötte össze a 
pécsi országúttal. Noha a mieink már másnap kora hajnalban észrevették az 
ellenség létesítményeit, de azt az erősen megépített sánc és a már felállított 
védőkosarak miatt heves ágyúzással sem sikerült tönkre tenni. így a török 
azt a déli órákig be is fejezte s oda a következő éjjel 4 nagy ágyút és 3 co-
lubrinát állított, amelyekkel 22-én reggel a Hegy bástyát, a belsővár magas 
kerektornyát és a mellette levő épületeket kezdte lőni.50 Ali azt hihette, 
hogy a vár puskaporos raktára a kerektoronyban van, s ily módon annak 
felrobbantásával a védelmet akarta lehetetlenné tenni. Az ágyúgolyók nagy 
kárt tettek az épületekben. Bár Márk a közeli két bástyáról erősen lövette az 
ezeket törő ágyúkat, ártani nekik semmiképpen nem tudott. Szerencsére egy 
közbejött esemény miatt — erről majd a következőkben fogunk szólni — 
ezeknek az ágyúknak egy részét a nyugati oldalra vitték át. 

22-én a török a városban,51 a vár délnyugati bástyájával szemben — 
amelyet mind Istvánffy, mind pedig Horváth Márk Henyey-erődnek nevez — 
földombolt földből és fából egy kastélyt épített. Közbevetett gondolatként 

45 Horváth Márk: i. m. 4. o.; Istvánffy: i. m. 359. o. 
46 Uo. 360. o.; Ortélius: i. m. 99. o.; Horváth Márk: i. m. 4. o. 
47 istvánffy: i. m. 360. o.; Barabás: i. m. I. köt . 373. o. 
48 istvánffy: i. m. 360. o. 
49 Horváth Márk: i. m. 4. o. 
50 uo. 
51 Uo. 5. o.; Istvánffy: i. m, 360. o. 
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említjük meg, hogy abban az időben kastély alatt egészen mást értettek, 
mint manapság. Kastélyoknak nevezték a fapalánkokkal kerített és széles 
mély árokkal ellátott kisebb erődöket is, amelyek rablóbandák ellen ele
gendő védelmet biztosítottak, de voltak azután ugyancsak kastélyoknak 
nevezett olyan építmények is, amelyeket várak ostromára alkalmaztak. A je
len esetben ilyen kastélyokról van szó. Ezeket úgy építették, hogy kb. 20 m 
hosszú és 3 m magas földtöltést emeltek, amelynek oldalai szorosan egymás 
mellé ásott, s fölül még boronakötésekkel is egymáshoz erősített erős fatör
zsekből voltak. Tetejére az ellenség oldala felől enyhe esésű lejtőn lehe
tett följutni (hogy az ágyúkat kötelekkel föl tudják vontatni), ahová föld
del megtöltött nagy vesszőből font kasok közé faltörő ágyúkat állítottak, 
hogy velük a szemben levő bástyán rést törjenek. A töltés közepéből pedig 
egy hosszú, boronákból összeácsolt, három oldal felől zárt toronyszerű épít
mény emelkedett ki, egészen a bástyafal magasságáig, vagy még azon felül is. 
A teteje terasz, vagy talán inkább erkélyszerűen lett kiképezve, ahonnan 
azután gyapjúval vagy földdel keményre megtömött zsákok mögül puskás 
janicsárok lövöldözésükkel a bástya védelmét szándékoztak megbénítani, 
vagy pedig — mint az említett esetben — megakadályozni a védőket abban, 
hogy az alant folyó műszaki munkák végzését meggátolják. Az erkélyszerű 
tüzelőállásra az ellenség felőli védett oldalról lajtorján lehetett fölmenni. 
(Ügy látszik, hogy ennek a bástyának mégis csak volt valami köze egy He-
nyey nevű személyhez, mert Istvánffy később, az 1566. évi ostromnál is egy 
helyen Henyey-erődnek nevezi ezt.) Oda az éj sötétjének védeme alatt 4 nagy 
faltörőt vontatott, amelyekkel másnap a szemben levő bástyát, valamint a 
kaput kezdte töretni.52 De a vár két déli bástyájának ágyúi hevesen viszonoz
ták a tüzet és sok kárt okoztak az ellenségnek. A török ezeket az ágyúkat 
a malom közelében emelt ágyúsáncból hozta át a következő okból: 21-én az 
éj sötétjében — valószínűleg a kint folyó nagy harcok miatt — egy Benedek53 

nevű ember fiával és két másik árulóval kiszökött a várból, de mind a né
gyen az ellenség kezébe kerültek. Ali annyira megörült a foglyoknak, hogy 
az őket kísérő török katonáknak 25 tallér jutalmat adott, a szökevényeket 
pedig kihallgatta. Ezek azt ajánlották neki, hogy ne a malom felől, hanem 
a délnyugati oldalon, a Hárserdő felőli hosszú falat lövesse. Onnan 5 nap 
alatt olyan rést tud törni a falakon, hogy a várat könnyen elfoglalhatja. Még 
azt is megkérdezte tőlük a pasa, hogy mi az, amit olyan hangos csörömpölés
sel vernek a várban? Mire azt válaszolták, hogy öreg vasakból ágyúgolyókat 
kovácsolnak. Ezért még ugyanezen a napon — az árulók tanácsára — Ali a 
hárserdei tóparton is egy ágyúüteget állított fel, ahová colubrinákat vonta
tott, és azokkal másnap, azaz június 23-án a nyugati összekötő falat és a belső
vár vízárkának bejáratánál épült kőbástyát kezdte lőni. Szerencsére a nagy 
távolság miatt — különösen az összekötő falban, amely nagyon rossz karban 
volt — nagyobb kárt nem tudott tenni. A pasának az lehetett a terve, hogy 
a tó vizének levezetése után ezt a falat is meg fogja támadni, s a roham si
kere érdekében akarta előzetesen a két szélen lévő bástyát lerontani. 

Másnap, 24-én a török a táborba hajtott, egyes források szerint sok ezer
nyi paraszttal a katonai temetőtől kezdve, a hosszú töltésen, annak egész 
hosszában 4 láb54 széles és embermagasságúnál valamivel mélyebb árkot 
ásatott, s ugyanakkor a tó szélében — a vár kapujával szemben — fából és 
földdel megtöltött zsákokból hosszú sáncot épített, amelynek két oldal felől, 

52 u o . ; Horváth Márk: i. m. 5. o. 
53 szalay: 189. o. 
54 Istvánffy: i. m. 360. o. 
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keletről és nyugatról volt lejárata55 a víz felé. Ezt a sáncot a hosszú töltésen 
végighaladó árokkal egy további árok kötötte össze, mely a nagytemplom és 
a monostor mögött cikk-cakkban vezetett föl a vártóig. E hosszú árok oltalma 
alatt a török a környéken levő erdőkből töméntelen mennyiségű rőzsét, ha
sáb- és rönkfát hordatott össze az említett kétlejáratú sáncnál. Terve az volt, 
hogy a.tó vizét levezetve a sáros tófenéken keresztül széles és a vár falával 
egyenlő magasságú töltést épít, s annak felhasználásával fog betörni a várba. 
Abból a célból, hogy e munka végzéséhez a szükséges lefogó tűztámogatást 
biztosítsa, a másik oldalon, a Hegy bástyával szemben is kastélyt kezdett 
építeni.56 Ám a várból is észrevették a török szándékát, s amennyire csak 
lehetett, a két sarokbástya ágyúival, valamint a közbül levő falon elhelyezett 
szakállasokkal próbálták a munkát meghiúsítani. A kastélyépítést erősen 
hátráltatták, a fahordást azonban éppen a csipkeszerűen ásott árok miatt 
nem voltak képesek megakadályozni. Márk ekkor egy csapat hajdút küldött 
ki rájuk, akik a törököket és a parasztokat széjjelverték ugyan, miközben 
sokat levágtak belőlük, de ebben a harcban ők maguk is 6 embert vesztet
tek.57 Ezzel a kitöréssel azonban a munkát csak késleltetni tudták, megaka
dályozni nem. 

23-án éjjel az ellenség — közel a katonai temetőhöz — a széles vízfogó 
töltést átvágta58 és a víz két nap és egy éjszaka alatt lefolyt a töltés túlsó ol
dalán elterülő ingoványba. A külsővár három bástyája és a köztük lévő ösz-
szekőtö falak, föl egészen a belsővár vízárkáig, víz nélkül maradtak. A tó-
fenéken csak feneketlen sár és sok kisebb-nagyobb tócsa maradt. De a belső
vár körül s azontúl észak felé — ahol a víz mindig mély volt — a tó tovább
ra is megmaradt úgy, hogy az ellenség ezeken a helyeken semmiféle táma
dási előkészületekkel nem próbálkozott. 

Ezen a napon a török a délnyugati bástyával szemben lévő kastélyon, 
valamint a leégett malom melletti sáncon felállított ágyúiból egész nap, szü
net nélkül lőtte a két déli bástyát.59 Ám a tüzelést onnan is erélyesen viszo
nozták, sok kárt téve az ellenségben. Ez a tüzérségi párbaj azonban súlyos 
veszteséget okozott a mieinknek is, mert mindkét tüzérmester olyan nehéz 
sebesülést kapott, hogy az ostrom további folyamán a védelemben már nem 
vehetett részt. Erdélyi Bálint tűzmesternek a bal karját, a dalmát Tobolo-
vics Jakabnak pedig00 a jobb karját szakította le az ágyúgolyó. Ez a szeren
csétlen eset nagy gondot okozott Horváth Márknak, mert nem volt a várban 
egyetlen olyan ember, akit az ágyúk mellé állíthatott volna. A véletlen sze
rencse azonban segített rajta. Volt a török rabok között egy Lázár nevű rác 
ember, aki korábban a török ágyúknál szolgált, s most önként ajánlkozott az 
ágyúk mellé. Márk fölhozatta őt a börtönből, kihallgatta, s miután megtud
ta, hogy keresztény, letétette vele a szokásos esküt és az ágyúk mellé állí
totta. Lázár itt nagy hozzáértéssel és ügyességgel látta el dolgát. Mindjárt 
első lövésével úgy eltalált egy nagy török ágyút, hogy annak csöve megre
pedt és hasznavehetetlenné vált.61 Ugyanezen a napon azonban még egy má
sik szerencsétlenség is érte a várbelieket. A nagy Margit nevű ágyú — ame
lyet még Török Bálint Szentiványi Antallal öntetett — telitalálatot kapott 
úgy, hogy többé használni nem lehetett.62 

55 Horváth Márk: i. m . 5. o. 
56 Barabás: i. m . I. köt . 385. o. 
57 Horváth Márk: i. m . 5. o. 
58 Istvánffy: i. m. 360. o.; Horváth Márk: i. m. 5. o. 
59 istvánffy: i. m. 360. o. 
60 Horváth Márk: i. m. 9. o.; Istvánffy: i. m. 360. o. 
61 Uo. 
62 Uo. 
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24-én az ellenség a Hárserdő szélén felállított ágyúival is folytatta a vár 
lövetését,63 ezek az ágyúk a délnyugati bástyát és az innen fölfelé haladó 
falat rombolták. A várnak ezen a részén lehetett a gazdasági udvar, amelyet 
Horváth Márk „Allodiumnak" nevez, mert amikor az ágyúgolyók beütöttek 
a falba, odabentről disznórívást és nyerítést hallottak. Ugyanezen a napon a 
monostor fölötti kastély ágyúi belőttek a várba és főleg a templomot64 — 
ahol talán az élelmiszerraktárt sejtették — igyekeztek elpusztítani. De na
gyobb kárt az épületben nem tudtak okozni, mert az öles falakkal és vastag 
erős boltozattal épült. De a járás-menés ettől a naptól kezdve a várban már 
veszélyessé vált. 

25-én az ellenség mindhárom oldal65 felől folytatta az ágyúzást, főleg 
két déli bástya ellen, hogy lefogó tüzükkel a töltés építését lehetővé tegyék. 
A parasztok fejük elé tartott rőzsekötegekkel védekeztek, míg a janicsá
rok a kastélyokból puskával, földdel megtöltött zsákok mögül, a török tü
zérek pedig a kastélyokon felállított lövegekkel igyekeztek a mieink tüze
lését megbénítani. Bár ebben a harcban számos török és igen sok paraszt 
vesztette életét, az ellenség mindezek ellenére a munkát a nappali órákban 
is erélyesen továbbfolytatta. 

25-ről 26^ra forduló éjjel a török egyre építette a töltést, sőt az éj folya
mán már leégetett malom felől a Hegy bástyához egy másik töltés építé
séhez is hozzákezdett.66 A szekerek, lovak, tevék, öszvérek stb. egyre hord
ták a töméntelen fát a tófenékre. 26-án a heves tüzérségi tűzben — főként 
a Kálmáncsehiből behajtott szegénységből vesztek el sokan.67 A török azon
ban nem törődött vele, hanem — mivel közelben már nem talált — nagy 
messzeségből újabb tömegeket hozott a munka végzésére. így azután a töl
tések szemmel láthatóan egyre jobban emelkedtek. 

Mit akart az ellenség a töltésekkel elérni? Kétféle szándéka lehetett: 
1. Vagy a bástya falával egyenlő magasra és egészen a falhoz hozzá

építi, hogy a roham ezen át végrehajtható legyen; 
2. Vagy pedig a töltést csak a külső, vagy a középső vízárokig viszi, s azt 

a bástya előtt jó magasra építi, hogy annak a tetején elhelyezett homok
zsákok mögé fektetett janicsár lövészek segíteni tudják a rések elleni ro
hamot. 

A valószínű föltevés az első eset mellett szól, amint ez Horváth Márk
nak július 21-én, Térjék Tamáshoz írt leveléből is kitűnik: „Kegyelmednek 
ennek előtte megírtam vala, hogy az ellenség az árkot földdel és fával telti 
reánk, immáron az szegeletbástya eránt, annyira teltettek vala reánk, hogy 
immáron szabadon jöhettek volna reánk, ezért Istennek kegyelmes segítsé
géből tegnap esmeg megégettük, kit ha nem égettünk volna, minden kétség 
nélkül reánk jöttek volna."68 

Az első esetben természetesen a töltést nem lehetett mindjárt közvetle
nül a falhoz hozzáépíteni — legfeljebb csak a középső árokig —, mert azt a 
védők tűzzel, vagy más módon elpusztították volna. A fal és a töltés között 
levő hézagot pedig csak közvetlenül a támadás megindulása előtt kíván
ták kiegészíteni. Nem kétséges, hogy a sürgős műszaki munkához a két kas
tély tűzfegyvereit jelentékenyen meg kellett volna szaporítani, hogy így 
a lefogó tűz erős hatása következtében a munkát hamar el lehessen vé-

63 Szalay: 189—190. o.; Barabás: i. m. I. kö t . 373. o. 
6'» u o . 
65 Horváth Márk: i. m. 5. o.; Istvánffy; i. m. 360. o. 
66 Horváth Márk,: i. m. 5. o. 
67 szalay: 190. o. 
68 Barabás: i. m. I. köt. 385. o. 

— 297 — 



gezni. Nyilvánvaló, hogy Ali pasa a töltéseket csak a külső, vagy legfel
jebb a középső vízárok széléig építette. Az is természetesnek látszik, hogy 
e töltéseknek a vár felőli oldalát nem fából, hanem kizárólag földdel meg
töltött zsákokból készítette úgy, hogy onnan azokat sem égő szurokkoszorúk
kal, sem lángoló szurokba mártott nyilakkal fölgyújtani nem lehetett. 

26., 27. és 28-án a török egyre tovább69 építette a töltéseket, miközben 
az ágyúk mindhárom oldal felől lőtték a bástyákat, hogy a védőknek a 
munkát akadályozó tüzelését legalább is erősen csökkentsék. Mindezek 
ellenére a töltések — amelyekről Horváth Márk aggodalmai ellenére is 
a legnagyobb elismeréssel szólt — egyre épültek és szemlátomást emelked
tek. Szerencsére ezen a napon megeredt az eső70 és olyan nagy mennyiség
ben hullott, hogy az árkok, de még a tófenék mélyebb részei is vízzel tel
tek meg, ami a munka végzését teljesen megakasztotta. Az ágyúzás azon
ban ezen a napon sem szünetelt, egy ágyúgolyó Kartenstár Sebestyén lo
vast is széjjelszaggatta. Ugyanezen a napon a pasa egy erősebb lovas csa
patot küldött Babócsa felé földerítésre, mert úgy hírlett, hogy azon a kör
nyéken a nádor és Zrínyi csapatokat gyűjtenek a vár felmentésére. 

29-én és 30-án egész nap szakadt az eső.71 E miatt azután minden munka 
szünetelt, csupán a jobbágyok meregették a futóárkokból a vizet. 

Július l-re azonban kiderült az idő és egész nap melegen sütött a nap. 
A feneketlen sár és a sok víz miatt azonban a töltés építését nem folytat
hatták, csak a vizet vezettették el a parasztokkal. A két kastélyon, vala
mint a hárserdei tóparton felállított ágyúk azonban egész nap lőtték a két 
déli bástyát, illetőleg a nyugati falat, s ezt 2-án, valamint 3-án is folytatták. 
A jó idő következtében újból megkezdték a töltésépítést is, s a munka 
annyira haladt, hogy 3-án már csaknem egyenlő volt a fal magasságával. 
E miatt azután sem a várból a kastélyra, sem onnan a bástyára ágyúzni 
nem tudtak.72 (Lásd a 3. sz. ábrát.) 

4-én már nagyon aggasztó volt a helyzet, úgy hogy sokan elveszettnek 
gondolták a várat. Ezért Márk már kora szürkületkor egy csapat hajdút kül
dött ki a kapu előtti töltés megégetésére. Ez a próbálkozás azonban a török 
őrség éberségén meghiúsult — sőt a hajdúk közül hatan életüket vesztet
ték.73 

4-ről 5-re forduló éjjel Márk — akire igen nagy gond nehezedett — 
kénytelen volt újból kísérletet tenni a töltés felgyújtására. Ez alkalommal, 
nagy valószínűség szerint, maga Ujlaky Sebestyén ment ki a hajdúkkal, 
hogy a végveszélybe került várat megmentse. Néhány ügyesebb hajdú, a 
legnagyobb csendben, mindig a legsötétebb helyeken haladva megközelí
tette a fatöltés túlsó végét, illetve a középen túl levő részét, ahol már nem 
kellett attól tartani, hogy ott földet, vagy földdel megtöltött zsákokat ta
lál. Sikerült is több helyen az szurokba mártott fenyőkoszorúkat lángra 
lobbantva a fa között elhelyezni és így a töltést — amelyben a parasztok ál
lítása szerint 5020 szekér fa volt — meggyújtani.74 Mire a török őrség ezt 
észrevette, akkor már nagy füst miatt le se tudott jönni a fa tetejéről. Ott 
égtek meg a lángokban. Am, akiknek sikerült valahogy lekászálódni, azok 
a hajdúkkal kerültek szembe, s így ezek sem kerülték el végzetüket. 
Az ellenség nagy tömegben sietett elő, hogy a még menthetőt megmentse — 

fif Horváth Márk: i. m. 6. o. 
70 Szalay: 190. o. 
71 Uo. 
72 Horváth Márk: i. m. 6. o. 
73 uo. 
74 Uo. 
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3. sz. ábra. Helyzet június 24—július 4-ig 
Jelmagyarázat: 1. Malom. 2. Török lövegsánc. 3. Török kastély (ostrommu). 4. Török kastély (ostrommu). 5. Sánccal vé
dett lejáró a tómederbe. 6. A tófogó töltés átvágásának helye. 7. Hárserdei török lövegsánc. 8. Védőárok a temetőtől a vár

tóig. 9. 10. A török készülő ostromtöltései. 



de főleg, hogy a mieinken bosszút álljon. De a hajdúk az egészen világos 
virradatig tartó véres harcban jelentős veszteségeket okoztak nekik, míg a 
szigeti vitézek közül mindössze 3 hajdú és 5 lovas vesztette életét.75 Egész 
nap lángolva égett a fa úgy, hogy közelébe se lehetett férni. E miatt a 
védőrségnek is a közeli falakon vízzel és fecskendőkkel állandóan készen
létben kellett állani, nehogy ott is tűz támadjon. 

6-án ugyan a tűz alábbhagyott, de a visszamaradt parázs még izzott és 
erős füstöt árasztott. Horváth Márk ezen a napon újból kiküldött egy ki
sebb csapatot, de talán nem is annyira a másik töltés megégetésére, mint 
inkább felderítésére. Ezek a másik töltésnél janicsárokkal kerültek szembe, 
akik közül 3 tisztet és néhány embert levágva minden veszteség nélkül tér
tek vissza a várba.76 

Július 6. és 7. közti éjjelen egy újabb csapat ment ki, mely a török őrsé
get ki játssz va a legnagyobb csendben megközelítette a másik töltést, amely 
a volt malom és a Hegy bástya között épült. Ez még nagyobb volt, mint 
a másik. Állítólag 20 000 szekérnyi fát hordtak bele. Az elenség okulva 
az 5-i eseten, erős őrséget tartott készenlétben, de a szigeti vitézek az éj 
sötétjében több irányból támadták meg őket, s míg a harc folyt, ezalatt 
néhány ügyes szigeti hajdúnak sikerült az égő szurokkoszorút77 megfelelő 
helyen a fa közé helyezni. Először hatalmas füstoszlopok törtek az ég felé, 
majd kicsaptak a lángok is a fa közül. Azok, akik a töltés tetején voltak, 
már nem értek rá lemenni, valamennyien a tűzben lelték halálukat. Hiába 
jöttek a törökök minden felől vad haraggal, a magyar vitézek bátran fo
gadták őket, sőt a várból még újabbak is jöttek segítségükre s a reggelig 
tartó ádáz harcban ismét megfutamították a törököket. A küzdelem során 
a mieink közül mindössze csak 3 lovas vitéz halt hősi halált.78 A töltés 7-én 
egész nap égett, odaveszett a töröknek minden eddigi fáradozása — de re
ménye is, hogy a várat elfoglalja. 

Az eddigiekben láttuk egyrészt, hogy Horváth Márk és vitézei milyen 
szívós kitartással és hősi önfeláldozással ragaszkodtak a gyönge védőmű
vekkel megerősített város megtartásához. Jól tudták, hogy annak az ellen
ség által való birtokba vétele milyen nehéz helyzetbe hozza a korszerűtlen, 
sőt rozoga védőművű, emellett ágyúkkal és hadiszerekkel is gyatrán ellá
tott várat. Azért, amikor a várost már tovább nem tarthatták, Horváth 
Márknak és társainak minden igyekezete arra irányúit, hogy lehetetlenné 
tegyék a vár bástyáinak és falainak megrohanását. Az ellenség a támadás 
elkészületéig eljuthatott, de már arra nem került lehetősége, hogy a nagy 
fáradsággal és véráldozattal összehozott műszaki ostromműveket a vár 
megrohanására fel is tudja használni. A szigeti vitézek minden arra irá
nyuló törekvésüket, hogy a bástyák és falak megrohanásáig eljussanak, 
sikerrel meghiúsították. Hiába tervezte meg Ali a legaprólékosabban az 
ostromot, minden fáradozása hiábavalónak bizonyult. E mellett ezek a 
rendkívül nehéz és nagy előkészületi munkák legkevesebb 5000 harcosába 
kerültek. Ezeknek legalább a fele — ha nem több — janicsár volt. Mind
ezekhez a sikertelenségekhez járult még az is, hogy java harcosainak 
nagy része megsebesült, vagy rokkanttá vált és így a további harcokban 
nem volt használható. Ezek a sorozatos kudarcok kétségkívül nagy ked
vetlenséggel töltötték el Veszprém és Drégely elfoglalóját, a palásti csata 

75 U o . 
76 U o . 
77 U o . 
78 UO. 
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diadalmas hadvezérét, de kitartását és bizalmát nem törték meg. Sőt, az 
eddigi balszerencse csak vad bosszúállásra sarkalta. A nádor szerényi tiszt
tartója, Becse István Csányi Ákos kanizsai prefektus utasítására rendsze
resen kémeket járatott a szigeti török táborba, s a szenyéri híreket szor
galmasan jelentette a prefektusnak Kanizsára, aki azután azokat a ná
dorhoz továbbította. Becse július 8-án — tehát már mindkét töltés meg-
égetése után — a következőket jelentette Ali pasa és a török katonák nagy 
elkeseredéséről, valamint nyomott hangulatáról: , , . . . Tegnap délután jött 
ki az ember az táborból, hétfőn mikor az ura (mert szolgája volt valami 
töröknek) Kurt Cselebia főember egy másik főtörökkel szóltak volt. Azt 
értette, hogy arról szóltak volt, hogy a pasa panaszkodott Dervis bégre, 
hogy az ü panasza miatt indította volna császár az hadat Sziget alá, míg 
neki (már mint Dervis bégnek) semmi népe nem veszett volna, hanem csak 
az táborban volt egyéb főnépek (mint az előbbiekben említett elesett és 
megsebesült szandzsákok) vesztek el."79 Mindebből nem lehet kétséges, 
hogy Alinak is elege volt a sok kudarcból, s látnia kellett, hogy minden 
fáradozása a sok emberhalál ellenére sem vezetett semmiféle eredményre, 
és csak károsan hatott eddigi sikeres hadvezéri pályájára. De nemcsak a 
pasának volt e miatt rossz kedve, de serege is csak erőltetve és kedvet
lenül vett részt az ostromban. Ez is egyik magyarázata a védők sikeres ki
töréseinek. A török katonák nemcsak hogy fájón érezték sok bajtársuk 
hiábavaló föláldozását, de — és ez a fődolog — elsősorban a rossz élelme
zést panaszolták. Az egykorú levelekből tudjuk, hogy a nép messze kör
nyékről elmenekült, a falvak egészen üresen maradtak.80 Ily módon az csak 
természetes, hogy a jószágot és élelmét is magával vitte. A dunai hajókról — 
az akkori rossz utakon — szekereken szállított élelem semmiképpen sem 
lehetett elég a sok népnek. így azután nem lehet csodálkozni, ha a török 
katonák már legszívesebben elmentek volna a vár alól, amint ezt Becse Ist
ván már június 30-i levelében megírta ,,. . . az köznép örömest kész volna 
elhagyni, de az fejedelem nem akarja."81 

Bizonyos, hogy Alinak is kedvét szegte a sok sikertelenség és a nagy vesz
teség, de attól is tarthatott, hogy ellenségei besúgása folytán mazullá te
szik s ezért újabb tervet eszelt ki. A város északi részén, a két déli bás
tyával szemben emelt két kastélyt82 földből és boronákból 8—10 m magasságú, 
valóságos erődítményeknek építette ki. Ez úgy történt, hogy előszöir hármas 
sövényfalat építtetett, amelynek közét földdel tömette meg. Erre a kb. 6 m 
magas emelkedésre erős vesszőkből font és földdel 'keményre megtöltött 
sánckosarak közé állította fel ágyúit, fönt a domb tetejére pedig földdel 
megrakott zsákokból készített lövészállások mögé janicsárokat helyezett, 
akiknek kötelességük volt, hogy a bástyán és a falon mutatkozó minden 
egyes embert lelőjenek, hogy így a védelmet gyengítsék — és főleg az újból 
építendő töltés munkáját ne akadályozzák. Emellett — úgy látszik — a pasa 
a nyugati kastélyt a másiknál még valamivel terjedelmesebbnek és maga
sabbnak is építette. Talán azért, mert fő betörési pontnak a kapu melletti 
bástyát szemelte ki. Csak természetes, hogy a nagy előkészületi munkákkal 
szemben Horváth Márk is megtette a szükséges intézkedéseket. De hogy 
ezek mik voltak, arról szűkszavú jelentésében egy szóval sem emlékszik 
meg. Ellenben annál elismerőbben nyilatkozik a török műszaki katonák töl
tésépítési és erődítési munkáiról: „ . . . azt látni kell, de megírni nem lehet." 

79 szolay: 194. o. 
80 Uo. 242. o. 
81 Uo. 191. o. 
82 Barabás: i. m. I. köt. 385. o.; Horváth Márk: i. m . 6. o. 
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Nagy szó ez olyan ember szájából, aki Ali pasa seregéről általában véve csak 
megvetően beszélt. Csak sajnálni lehet, hogy bővebb leírást nem adott e 
munkákról. 

10-én és 11-én a török egész napon át a két déli bástyát lőtte, mert azok 
tüzelésükkel erősen zavarták a két kastély építését. Ez alkalommal az el
lenség ágyúgolyói 3 lovas vitézt megöltek.83 10-én hajnalban — miután 
a nyugati kastély, amely a monostortól északra állott teljesen elkészült — 
a délnyugati bástya előtt újból hozzáfogott a töltésépítéshez. Ám a ta
pasztalatokon okulva azt most úgy építette, hogy a fa és föld vegyesen 
kerüljön bele, hogy ne lehessen olyan könnyen fölgyújtani.84 A töltésbe 
sok földdel megtöltött zsák is került, különösen a várfal felőli részen. En
nek érdekében a pasa több ezer zsákot vetett ki a szpáhikra s kihirdette 
a táborban, hogy aki nem hozza be a reá kivetett mennyiséget, arra 100 
pálca büntetést fog kiszabni. Miután a legtöbb faluból elmenekült a nép, 
a megmaradt faluk lakóit török katonák őrizték,85 nehogy onnan is meg
szökjenek. Az olyan helyekről — mint pl. Kálmáncsehiből —, ahol nem vol
tak férfiak, az asszonyokat hajtották ki munkára, zsák híján vékákkal, vagy 
másféle nagyobb edénnyel,86 amibe földet lehetett rakni. A szegénység a 
török ütlegektől való félelemből egyre hordta a fát és a földet ä tófenékre. 
Sok paraszt életével fizetett rá arra a szörnyűséges állapotra, amibe saját 
hibáján kívül beleesett. Márk természetesen nem lehetett könyörületes hoz
zájuk, ha keresztyének, sőt ha magyarok voltak is, kénytelen volt a vár 
megtartása érdekében éppen úgy halomra lövöldözni őket, mint a törököt. 

Július 11-e és 12-e közti éjjel az ellenség a leégett malom közelében ko
rábban megépített sáncot megerősítette és magasabbra emelte, abba 4 
ágyút állított.87 Ezekkel 12-én a Pécsi és a Hegy bástyákat, valamint újból 
a belsővár kerektornyát kezdte lövetni. A törökök nagy károkat tettek 
ezekben az erődítményekben. Valószínűnek kell tartanunk, hogy Márk a ke
rektoronyban lőport tartott, mert az éj folyamán a Hegy és a Pécsi bástyák 
között húzódó falat vastag boronákból készített sövényfallal 5—6 lábbal 
magasabbra emelte88 s ezt vastagon besároztatta. így a török másnap már 
csak a két bástyát és a köztük levő összekötő falat tudta lőni. A két bástya 
azonban sokat szenvedett a nehéz vasgolyóktól, félő volt, hogy földig le 
fog rogyni. Hiába lőtték a két bástya lövegei a török ágyútelepet, mert an
nak olyan erős védelme volt, hogy ártani neki nem tudtak. Márkot már 
kétségbe ejtette majdnem az eset, amikor mentőötlete támadt. Valamennyi 
csak rövid időre is nélkülözhető ágyúját a közelebbi Hegy bástyára vontatta 
s onnan egyesített össztűzzel támadta meg az ellenség lövegeit. Az egye
sített tüzelésnek irtózatos hatása lett.89 A sánckasok fölborultak, a török 
ágyúk összetörtek, több tüzér meghalt, az életben maradt törökök pedig 
eszüket vesztve rohantak ki a sáncból az országúton át a táborba. Ugyan
ezen a napon az ellenség továbbfolytatta a töltés építését is, s az ebből 
kifolyólag támadt ágyútűzben 3 szigeti hajdú életét vesztette. 

Július 14-re már mindkét kastély teljesen elkészült s így az ellenség 
még erősebb ütemben építette a töltést, amelynek magassága 18-án már 
csaknem elérte a bástya szintjét, úgyhogy a töltés ismét akadályozta a tü-

83 Uo. 7. o. 
84 ortélius: i. m. 99. o. 
85 szalay: 242. o. 
86 UO. 193—194. o. 
87 Horváth Márk: i. m. 7. o. 
88 ortélius: i. m. 99. o. 
89 istvánffy: i. m. 360. o. 

— 302 — 



zérség tevékenységét.90 Ezért estefelé Márk egy erősebb gyalogcsapatot 
küldött ki azzal, ha lehet gyújtsák fel a töltést. De mivel a parancsot a ko
rábbi módon akarták végrehajtani, ez most a beleépített tömérdek föld 
miatt nem sikerült. Ennek ellenére a kitörés eredményes volt, mert — 
amikor látták, hogy felgyújtása nem sikerül — megkerülték a török kas
télyt, amely a monostor fala mellett állott, az ott levő ellenséget részben 
levágták, részben menekülésre kényszerítették s utána az építményt az 
ott talált szerszámokkal összetörték és széjjelhányták. Ebben az éjjeli 
harcban azonban a mienk közű is hat hajdú elesett.91 (Lásd a 4. sz. ábrát.) 

18. és 19-e közti éjjelen a török hozzáfogott az előző napon szétrombolt 
kastély helyreállításához. Egész éjszaka folyt a munka, kora hajnalban 
azonban a védők észrevéve egy nagyobb lovas csapattal rájuk ütöttek, az 
őrző janicsárok egy részét levágták, a dolgozó azabok és parasztok pedig 
elfutottak. Miután pedig egészen megvirradt, a munkát világos nappal 
nem merték folytatni. 

Július 20-án délelőtt 10 óra tájban Szekcsőy Máté és a sebeiből fölépült 
Radovan Jakab szablyája alatt erős gyalogos csapat tört ki a délnyugati 
bástya előtt épülő töltés építőire. A hirtelen és nem várt támadás annyira 
meglepte az ellenséget, hogy az a parasztokkal együtt elfutott. Csak az 
őrző janicsárok maradtak vissza, akik bátran szembeszálltak a hajdúk
kal. Rövid, de annál véresebb csata fejlődött ki közöttük, ennek során a 
janicsárok nagy része elesett. Ezalatt a hajdúk a rác Lázár javaslatára lő
porral, szurokkal és olajjal, valamint a tűz táplálására szolgáló egyéb 
anyagokkal több helyen fölgyújtották a töltést, amelyben a parasztok be
mondása szerint 35 000 szekér fa volt.92 A Lázár által gyújtásra ajánlott 
anyag olyan hatásosnak bizonyult, hogy a földdel kevert rátöltés percek 
alatt lángokban állott. A mieink pedig anélkül, hogy ebben az ellenség meg
akadályozni igyekezett volna őket, visszatértek a várba. A töltés napokon 
keresztül égett és még utána is erősen füstölgött. Sőt, Horváth Márk 1556. 
szeptember 1-én erről a következőket írta a nádornak: „Azt is jelenthetem 
Nagyságodnak, hogy napenyészetről minemű bástyá_t földdel elegyítve 
reánk töltöttek volt és kinek fáját július 19-én gyújtottunk volt, mind az 
mai napig az fája föld között égett, az földhordással ma oltottuk meg az 
szenet." 

Ali pasa újabb nagyszabású előkészületi munkája tehát^ — minden elő
vigyázatosság mellett is — teljes kudarcba fulladt s ezúttal már ő is el
vesztette minden reményét, hogy eredményt fog tudni elérni. Másnap 
július 20-án inkább csak dühében,93 de remény veszetten összes ágyúival lö
vette a várat, de a nagy győzelmektől föllelkesült védők már nem féltek tőle. 
Horváth Márk még aznap a két déli bástyára fölvontatott ágyúk össztüzé
vel a város keleti sarkában álló kastélyt is szétlövette.94 így a vár köré 
épített mindhárom kastély megsemmisült — s velük a pasa minden re
ménye is szertefoszlott. Ezért Ali nem annyira, hogy Babócsát az ostrom 
alól fölmentse, mert ez a vár Sziget mellett nem sokat számított, hiszen ha 
Babócsát el is veszíti, de Szigetet elfoglalja, ezért a nagy győzelemért aman
nak elvesztéséért neki Szolimán szemrehányást nem tett volna. Tehát bát
ran mondhatjuk, hogy Ali — miután harcos állományának, s ebben is fő
képpen a janicsároknak kb. 50%-át elvesztette és már minden reménye 

90 Barabás: i. m. I. köt . 382. o. 
91 Horváth Márk: i. m. 7. o. 
92 Uo. 8. o. 
9:i Uo. 
94 Barabás: i. m. I. köt . 385. o. 

— 303 — 



4. sz. ábra. Helyzet július 20-án 
Jelmagyarázat: 1. Széjjellőtt török lövegsánc. 2. Török kastély (ostrommű). 3. Július 18-án lerombolt török kastély. 4. 
Július 20-án fölégetett török töltés. 5. Lejárat a töltéshez. 6. Védőárok a temetőtől a tomederhez. 7. Július 21-én fölégetett 

híd pillérei. 8. Hárserdei török lövegsánc 



oda lett, hogy Szigetet elfoglalja — most azon volt, hogy legalább Babó-
csát megtartsa a szultánnak. Ez volt a valódi ok, amiért 20^ról 21-re for
duló éjjel elvontatta a vár alól nagyobb ágyúit és beküldte Pécsre.93 Maga 
pedig másnap hajnalban seregével és kisebb ágyúival fölkerekedett és el
vonult a Rinya felé. Horváth Márk természetesen tudni akarta, hová megy 
és milyen nagy a serege, ezért egy lovas csapatot utánuk küldött, hogy az 
a kívánt tudnivalókat földerítse. Ez a csapat Patánál megelőzte az ellen
séget és végignézte annak a patak hídján való átvonulását,96 az összecsa
pástól azonban — bizonyára Márk utasítására — tartózkodott. Vissza
térve jelentette, hogy maga a fegyveres nép nem sok a török seregben, de 
számtalan benne a parasztság a szekerek hosszú sorával. Nem lehet kétsé
günk benne, hogy Ali rengeteg embert vesztett Sziget alatt, s azonkívül sok 
lehetett a sebesült is, akiket már előzőleg Pécsre küldött. 

Alig távozott el a török Sziget alól, Horváth Márk nekiállította ácsait, 
kőműveseit, parasztjait, de még a katonákat és a városi polgárokat is a ré
sek kijavítására. Éjjel-nappal serényen folyt a munka, mert számítottak rá, 
hogy a török a Rinyától vissza fog térni. Javában dolgoztak a romlásokon, 
amikor egyszerre hirtelen leszakadt 70 lépésnyi97 hosszúságban a nyugati 
összekötő fal, amelyre a várból kiszökött négy áruló felhívta a pasa figyel
mét. Lett is nagy ijedelem. Ahány ember csak volt a várban és a városban, 
mind odasietett s egyesített erővel és megfeszített munkával sikerült azt 
egy nap alatt helyreállítani annyira, hogy egy kisebb ostromot is kiállott 
volna. Nagy szerencséjük volt a szigetieknek. Ha Ali csak egy nappal ké
sőbb indul Babócsához, a vár menthetetlenül elveszett volna. Emlékezzünk 
rá, hogy július 1-től kezdve állandóan szép, derült, száraz idő volt, amely a 
tó fenekét •— legalábbis azokon a helyeken, ahonnan a víz lefolyt — telje
sen kiszárította, úgyhogy az járhatóvá vált. Ha tehát ez a 70 lépésnyi le
omlás még a török ottlétekor történt volna meg, bizonyos, hogy ezt a rend
kívül kedvező helyzetet a pasa nem hagyja kihasználatlanul. De a 3 nap 
alatt, amíg Ali a Rinyánál volt, Horváth Márk nemcsak ezt a nagy leom
lást, de jóformán a vár valamennyi sérülését kijavította. Ezzel kapcsolatban 
jó lenne tudnunk, vajon a tó vizét felfogó töltés átvágását Márk ez idő 
alatt helyreállította-e? Sajnos erről sem Horváth Márknál, sem Istvánffy-
nál, sem másnál semmiféle följegyzést nem találunk. Valószínűnek kell tar
tanunk, hogy a töltést csak a török végleges eltávozása után hozták rendbe. 

Ali pasa a Rinya menti kétnapos ütközet után július 26-án98 tért vissza 
Sziget alá, miután előzetesen Dervis béget Pécsre küldte, hogy a 20-án 
odavontatott ostromágyúkat hozza vissza. Istvánffy szerint Ali a vártól 
északra Basal falunál ütött tábort, ahol nehéz faltörői számára sáncot is 
emeltetett, amelyből 4 ágyúval lőtte a várat. Horváth Márk szűkszavú ka
tona lévén, csak annyit mond, hogy a pasa táborát északon helyezte el. Sem 
Istvánffy, sem Horváth Márk állítását nem tudjuk elfogadni. Basal ugyanis 
legalább 3 km-nyire van a vár északi csúcsától, s mint tudjuk, a XVI. szá
zadbeli ágyúkkal — különösen a nehéz faltörőkkel — ilyen távolságra nem 
lehetett lőni. Nem vonjuk kétségbe egyikük jóhiszeműségét sem, de viszont 
tudjuk, hogy az égtájak meghatározásánál mindketten nem egyszer téved
tek, így Istvánffy a várost a vártól nyugatra teszi, Horváth Márk pedig Ali 
pasát dél felől érkezőnek mondja, holott ismeretes, hogy Szentlőrincről jött, 

95 Horváth Márk: i. m. 8. o. 
96 Barabás: i. m. I. köt . 385. o. 
9/ istvánffy: L m. 360. o. 
98 Horváth Márk: i. m. 8. o. 
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a Henyey-bástyát pedig a város délkeleti sarkán levőnek mondja stb. Basalt 
különben sem vehetjük figyelembe, mert a tó északi partja legalább -1000 
lépésnyire volt a vártól s ott a tóparton abban az időben Gonás falu állt. 
De ostromágyúkkal még innen sem lehetett elérni a várat. Ellene mond 
mindkettő állításának az is, hogy a szigeti vitézek — mind fstvánffy, mind 
Horváth Márk szerint — július 26-a óta nap mint nap, sőt volt olyan nap, 
hogy kétszer is rajtaütöttek az ellenségen, s onnan minden alkalommal győz
tesen tértek vissza. Bárki, aki megnézi a részletes térképet, azonnal látni 
fogja, hogyha a tábor csakugyan Basáinál lett volna, akkor oda Márk nem 
engedi ki vitézeit, mert ha a rajtaütés rosszul sül ki, úgy menekülésüket a 
tó vize elállta volna. Ilyet Horváth Márkról, a tapasztalt, kitűnő katonáról 
feltételezni nem tudunk, mert egy esetleges vereség — amire mindig számí
tani lehetett — katasztrófával végződhetett volna. Semmi kétségünk sem 
lehet benne, hogy ezek a bátran és győzelmesen végrehajtott kitörések való
ban megtörténtek, de nem Basáinál, de még a tó északi partján sem. A tö
rök tábor — minden valószínűség szerint — a vártól nyugatra, valahol a 
mostani katonai kiegészítő parancsnokság közelében lehetett. Ott mindazok 
a lehetőségek, amelyekről Istvánffy és Horváth Márk is ír, adva vannak. 
Onnan a vár nyugati oldala, ha nem is nehéz faltörőkkel, de nagyobb ka
liberű kolubrinákkal elérhető volt. A hely közel van a kanizsai országút
hoz, ami a tábornak főleg élelemmel való ellátása szempontjából elsősorban 
veendő figyelembe. Végül arra a helyre Horváth Márk még nyugodt lelki
ismerettel kiküldhette vitézeit, mert baj esetén — akár a száraz tómedren 
át is — gyorsan vissza lehetett térni. De ellentmond Istvánffy leírásának 
még az is, hogy a törökök a basali ágyúsáncra felmászva átkiabáltak a vé
dőknek, hogyha jószerrel meg nem adják magukat, a megdühödött jani
csárok valamennyiüket kegyetlenül fel fogják koncolni. Szeretnénk olyan jó 
torkú embert látni, aki Basáiról, vagy csak a tó északi partjáról át tudna 
kiáltani a várba úgy, hogy hangját — ha nem is értik meg, de legalább meg
hallják. Mindezek figyelembe vételével nyugodtan állíthatjuk, hogy Ali pasa 
tábora csak a Hárserdőben, valahol a katonai temető mellett lehetett. Eny-
nyit a török táborról, most pedig térjünk át Ali hadseregének a Rinyától 
való visszatérése után történt viselt dolgaira. 

Semmi lehetetlent nem mondunk azzal, ha azt állítjuk, hogy harcos állo
mányú gyalogságának 50%-át már sziget alatt elvesztette, lovasságának 
legalább 25%-át a Rinya menti kétnapos ütközet őrölte fel. így egész vesz
tesége legalábbis megközelítette, vagy talán el is érte az 50%-ot. Ezzel a 
meggyengült sereggel tért vissza a pasa Babócsa alól. Hogy pedig ez lehe
tett a valóságos helyzet, azt a Sziget alatt 26-tól lefolyt harcokon kívül 
megerősíti Zrínyi Miklósnak és Tahy Ferencnek a nádorhoz írt következő 
levele: „Egy a török táborból megszökött fiatalember elbeszélése szerint az 
egész tábor a Rinyán túl pihen. Éhség van a táborban. Arra a kérdésre, 
hogy miért nem üldözte a pasa a magyar sereget, azt felelte, mert hadának 
egy része már Sziget alatt elesett, a másik részét pedig Babócsánál vesztette 
el és attól félt, hogyha a keresztény sereg üldözésére indul, egész hada oda
vész. A janicsároknak nagy része már Sziget alatt elesett, lovainak nagy 
száma tönkre ment. Foglyot csak 32-őt ejtett, de a levágott fejek száma 
270."" Mindebből arra lehet következtetni, hogy Ali ezzel a kimerült és meg
gyengült sereggel komolyan már nem gondolhatott Sziget elfoglalására. Hi
szen a janicsárok nagy része, akiket az ostromokra magával hozott Konstan-

99 Barabás: i. m. I. köt. 389. o. 
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tinápolyból, már vagy elesett, vagy mint sebesült, illetőleg mint rokkant 
harcképtelenné vált. A többi — ugyancsak erősen megtizedelt katonasága — 
pedig harcértékben meg sem közelítette a janicsárokat. Ezért Ali inkább csak 
fenyegetésekkel próbált célt érni — ennek nagyobb nyomatékául hozatta 
vissza Pécsről ostromágyúit. De hiába volt minden hangoskodás, a sok fé
nyes győzelemtől lelkesített várbeliek hamar felismerték és tisztán látták 
hadának erős meggyöngülését. Ez magyarázza meg a vártól eléggé nagy 
távolságra tett sűrű rajtaütéseiket és az ezekben elért további sikereiket 
Hiba volt a nádortól, hogy nem derítette fel a való helyzetet — amit a 
fenti levél is bizonyít —, és hogy nem ment a török után, noha voltak tá
borában olyanok, akik ezt erősen ajánlották.100 Ha ő ezekre hallgatott volna, 
Sziget alatt Horváth Márkkal együttesen megsemmisíthette volna Ali pasa 
seregét. 

Már az első napon két ízben ütöttek ki rájuk, és mindkét alkalommal sok 
törököt koncoltak fel. Az első kitörés során Horváth Márton párviadalban 
nemcsak hogy legyőzte ellenfelét, hanem a101 fejét kopj ára tűzve — az 
egész török had szemeláttára — bevitte a várba. A másik 26-i kitörő csapat 
déltől egészen estig vitézül harcolt, sok törököt ölt meg s utána minden 
veszteség nélkül tért vissza. 

27-ről 28-ra forduló éjjel az ellenség ágyúsáncot épített s onnan 4 nehéz
ágyúval102 28-án egész napon át lőtte a várat. Nem kétséges, hogy a nyugati 
oldalon kiszakadt 70 lépésnyi hosszúságú falrészt — amelyet a török távozása 
után sikerült helyreállítani, s amelyet a pasa visszatérése után azonnal észre
vett —, különösképpen lövette. (Ez is a basali tábor ellen szól.) Innen a tö
rökök az ágyúk sánckosaraira fölállva kiabálták a várba, hogy jobb lesz, ha 
békével átadják a várat, hogysem a legsúlyosabb vereséget elszenvedjék. 
Mert a janicsárok és a többi törökök megesküdtek, hogyha a várat fegyve
res erővel elfoglalják, mindnyájukat egy szálig le fogják kaszabolni.103 De 
a mieink — bizonyára a kiszáradt tómedren át — nagy Jézus kiáltással rá
juk törtek, s igen sok törököt megöltek. Még ugyanezen a napon egy na
gyobb ellenséges csapat bejött a városba, és a Radovan háza közelében széj
jellőtt kastély helyreállításához fogott. De a védők ezt észrevéve kitörtek, s 
ütötték-vágták a törököt, amíg csak meg nem futott, és el nem hagyta a vá
rost.104 

29-én az ellenség újra megkísérelte, hogy helyreállítsa az említett kastélyt, 
de ekkor is az őrségnek olyan nagy tömege rohanta meg, hogy nem voltak 
képesek tartani magukat, ily módon vad futással menekültek ki a város
ból. Sok török elesett, míg a szigetiekből csak egy halt hősi halált és egy 
sebesült meg.105 

De ezt a szép győzelmi napot egy nem várt esemény szomorúra változ
tatta: a derék rác Lázárt, aki olyan önzetlenül ajánlotta fel szolgálatait 
Horváth Márknak s azt követően dolgát is oly nagy igyekezettel és dicséretre 
méltó buzgalommal látta el, egy török ágyúgolyó eltalálta és halálát okozta. 
ö volt a vár utolsó hősi halottja.106 

Július 30-án AH végre belátta, hogy csak hiába tölti idejét Sziget alatt: 
a várbelieket nem tudja megfélemlíteni s a várat sem tudja megfogyott és 

100 istvánffy: i. m. (Serotin és társai) 364. o. 
101 u o . 360. o. 
102 Uo. 
103 Uo. 
104 Horváth Márk: i. m. 8. o. 
105 Uo. 
10G istvánffy: i. m. 360. o. 
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kimerült seregével elfoglalni, az éj folyamán ismét elvonatta nehézágyúit, 
maga pedig másnap. 31-én a kora reggeli órákban elvonult Pécs felé,107 

Sziget hős védői a török hadsereg kifárasztásával és nagy veszteségeinek 
okozásával jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a végházat szorító gyűrű 
széttöredezett. Az ezt képező török várak — Babócsa, Szentmárton, Görös-
gal, Szentlőrinc, Sellye — őrségei ugyanis a váraikat felgyújtva odahagy
ták. Korotnát pedig Zrínyi Miklós Ferdinánd főherceggel egyesülten vissza
foglalta. Így Sziget még 10 évig szabad levegőhöz jutott. 

Befejezésül még csak azt kívánom megemlíteni, hogy Wéber Samu: 
Gradeci Stansith Horváth Gergely és családja című munkájában azt írja, 
hogy Horváth Márk az ostrom alatt az egyik lábán puskagolyó által meg
sebesült, s sebéből az orvos egy kis darab csontot volt kénytelen kivenni. 
Ezt a kis csontot az utódok kegyelettel őrizték.108 Bár e sebesüléséről Hor
váth Márk sehol nem tesz említést, és erről egyetlen donátiós irat sem szól, 
én mégis megemlítem ezt. Kétségtelen ugyanis, hogy sebe miatt — hogy azt 
gyógykezeltesse — már 1556. végén kérte a királytól a szigeti kapitányság 
alóli fölmentését. Azt is tudjuk, hogy sebét Bécsben, Pöstyénben, Körmen
den, no meg az általa olyan kiválónak tartott Barbély Mihály szigeti orvos
sal kezeltette. Sajnos az akkori orvosi tudomány nem tudott rajta segíteni. 
Sebe hosszú évek kezelése után sem javult s végül is 1561 augusztus havá
ban halálát okozta.109 Holttestét Körmendről — ahol meghalt — Németúj
várra szállították. Itt nagy pártfogójának, Batthyány Ferencnek a várában 
— az ottani templomban helyezték örök nyugalomra XVI. századi történel
münknek ezt a kiváló katonáját. 

— 308 — 

ЛАЙОШ БЕНДЕ: 
ОСАДА КРЕПОСТИ «СИГЕТ» В 1556 г. 

Резюме 

Шомодский поход паши Туйгона в 1555 г. послужил подготовке осады Сигета. 
В это время пограничная крепость была уже со всех сторон окружена турецкими кре
постями. Капитаном крепости в это время был Ласло Керечени. Солдатом он был 
храбрым, однако его способности больше выявлялись в полевом бою чем в защите 
крепости, требовавшей обычно сохранения боевых качеств в течение длительного вре
мени. В конце 1555 года поэтому Фердинанд отстранил его от должности капитана. 
По рекомендации Ференца Баттяни, король назначил капитаном Марка Штаншита 
Хорвата, хорватского мелкого дворянина по происхождению, нёсшего в это время 
службу в Дьёрской каваллерии. 

Этот выбор капитана был удачным так как Марк Хорват был признан храбрым 
солдатом, служившим до этого в основном в крепостных охранах и знающим поэтому 
все тонкости, связанные с защитой крепости. В это время крепость Сигет располагала 
лишь 20-ью разными видами орудий, одним «войсковым дезорганизатором», и 155 шт. 
пищалей. Сама охрана состояла из 1000 каваллеристов и 1000 гайдуков к которым 
присоединились 200 человек, завербованных из горожан и окрестного дворянства. 
В составе же турецких войск насчитывалось ок. 25 000 человек. 

Паша Али пришёл к крепости Сигет 11-го июня и немедленно окружил её своими 
войсками. Осада началась стрельбой по двум угловым бастионам и по Печским воро
там, стоящим между ними. Паша Али вёл стрельбу по городу и днём и ночью с 12 по 
21-ое июня. В ночь 21-го июня, после длительного, продолжительного боя капитан 

107 НогисИН Магк: 1. т . 9. о. 
108 л/УеЪег: 1. т . 10. о. 
109 Т_Го. 



покинул город, заняв новые позиции в самой крепости. При отступлении мост был 
сожжён по его указанию. 

Осаду самой крепости Али начал из города по двум южным бастионам. 23-го числа 
он приказал рыть широкую и глубокую канаву вдоль плотины через город до самого 
озера крепости. Под защитой этой канавы было перевезено большое количество сруб
ленных деревьев на берег озера. В то же время он приказал перерезать и саму пло
тину, далее отвели воду из озера и начали строить дамбу из упомянутых деревьев с 
целью попадания к двум южным бастионам. Однако в ночь на 3-ье июля под руко
водством лейтенанта Шебештьена Уйлаки, а 6-го числа под руководством другого 
лейтенанта удалось сжечь обе дамбы и сорвать таким образом план наступления па
ши Али. Неудача эта однако не сломила его волю. Он приказал построить на месте 
двух прежних замков две настоящих «крепости» из деревьев и земли. И з этих кре
постей он сумел вести стрельбу из пушек по защитникам Сигета, прикрывая огнём 
таким образом начатое им заново строительство дамбы. Эта дамба была закончена к 
18-му числу, однако в этот же день лейтенанты Матэ Секчеи и Якаб Радован с от
рядом гайдуков вырываясь из осажденной крепости снова поджёгли и уничтожили 
дамбу при помощи специального зажигательного вещества. Ряд потерпевших им не
удач расстроил Али и поэтому 21-го числа утром он со своими войсками перебрался 
на Бабочу с целью оказания помощи осаждённой войсками наместника венгерского 
короля крепости. З а время отсутствия турецких войск Марк Хорват успел подправить 
все разрушения. Таким образом после возвращения Али в 26-ое число, когда он за
ново начал стрельбу по крепости, последняя смогла уже легче сопротивляться осаде. 
В конце концов Али не смог добиться никаких успехов и вследствие больших потерей 
вынужден был 30-го числа окончательно отвести свои войска от крепости Сигет. 

LAJOS BENDE: 

DIE BELAGERUNG VON SZIGET IM JAHRE 1556 
Resümee 

Tujgon Paschas Feldzug in Somogy diente zur Vorbereitung der Belagerung 
von Sziget. Die Grenzfestung war nunmehr von allen Seiten von türkischen 
Festungen umgeben. Zu dieser Zeit war László Kerecsényi der Kapitän von 
Sziget. Ein tapferer Soldat, doch eher zu freien Kämpfen, als zu jeder dauer
haften Festungsverteidigung geeignet. Ende 1555 wurde er von König Ferdinand 
seines Postens enthoben. Auf Grund einer Empfehlung des Ferenc v. Batthyány, 
wurde vom König der bei der Kavallerie von Győr dienende kroatische Kleinade
lige Marko Stansith Horváth zum Kapitän ernannt. Das war eine sehr gute Wahl, 
da man Marko Horváth als tapferen Soldaten kannte, der grösstenteils in Fes
tungen Dienst leistete und daher alle wesentliche Dinge der Verteidigung gut 
erlernt hatte. Die Grenzfestung verfügte zu dieser Zeit über insgesamt 20 ver
schiedene Kanonen, 1 Haubitze und 155 Flinten, die Verteidigung bestand aus 
1000 Reitern und 1000 Haiduken, zu denen noch 200 Mann aus den Bürgern der 
Stadt und den Adeligen der Umgegend hinzukamen. Demgegenüber betrug das 
türkische Heer ugf. 25 000 Mann. 

Ali Pascha gelang am 11-ten Juni unter Sziget und umzingelte es sofort. Die 
Belagerung begann er mit der Beschiessung der zweien Eckbasteien an der 
östlichen Seite und des dazwischen liegenden fünfkirchner Tors. Ali Pascha Hess 
die Stadt vom 12-ten bis 21-ten Juni Tag und Nacht beschiessen. In der Nacht 
vom 21-ten Juni Hess der Kapitän nach langem, blutigen Kampfe die Stadt 
räumen, zug in die Festung zurück und Hess hinter sich die Brücke nieder
brennen. Ali begann die Belagerung der Festung aus der Stadt am 22-ten, gegen 
die zwei südlichen Basteien. Am 23-ten lies er längs des Dammes, der das Wasser 
des Teiches umgrenzte, und durch die Stadt, hinauf zur Festung einen tiefen 
und breiten Graben ausheben, unter dessen Schutz er eine Unmenge von Holz 
zum Ufer des Teiches bringen Hess. Gleichzeitig Hess er den Damm durchbrechen 
und das Wasser abfliessen und am dritten Tage aus dem vielen Holze zu den 
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südlichen Türmen Dämme bauen. Am 3-ten Juli nachts gelang es Sebestyén 
Ujlaky, — und am 6-ten einem anderen Leutnant die (beiden Dämme anzuzünden 
und so den geplanten Angriff des Paschas zu verhindern. Dieser Misserfolg 
jedoch nahm Ali nicht den Mut; er erbaute an Stelle der früheren zwei Schlösser, 
aus Holz und Erde wahrhafte Festungen, von denen aus es ihm gelang die 
Verteidiger mit Kanonen zu besohiessen und unter diesem Feuerschutz begann 
er einen neuen Damm zu bauen. Am 18-ten war auch dieser fertig, doch dann 
zündeten die Leutnants Máté Szekcsőy und Jakab Radovan und eine Truppe 
von Haiduken, während eines Ausbruches, durch ein besonderes Zündmittel den 
Damm an und vernichteten ihn. Die vielen Misservolge nahmen Ali die Lust, 
darum zog er am Morgen des 21-ten nach Babocsa, um es von der Belagerung 
des Palatins zu befreien. Während die Türken fort waren, Hess Marko Horváth 
die grösseren Brüche ausbessern, so war die Festung, als Ali am 26-ten zurück
kam und in der Lage, sich besser zu verteidigen. Ali erreichte auch keinen 
Erfolg und seinen grossen Verlusten zufolge zog er am 30-ten entgültig von 
Sziget ab. 
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K Ö Z L E M É N Y E K 

GÁZTÁMADÁS A MONTE SAN MICHELÉN 1916. ÉVBEN 
(Visszaemlékezés) 

Szilágyi Lajos 

Az osztrák hadvezetőség gáztámadása 1916. június 29-én zajlott le a Görz— 
Triest közti Doberdo fennsík északi peremén levő Monte San Michelén. 
A terep adottsága folytán olyan nagy méretű és borzalmas hatású volt, ami-; 
lyen a világtörténelem folyamán sem korábban, sem utána nem történt. 
Pusztító hatását illetően felülmúlta a németek 1915. április 22-én Fran
ciaországban, Ypern mellett végrehajtott gáztámadását is. A mérges gáz al
kalmazásának szörnyű következménye lehet az oka, hogy az osztrák—magyar 
történetírás nem írta meg a gáztámadás részleteit: a feledés fátyolát akarta 
ráborítani. 

50 év hosszú idő az emberi életben. A gáztámadás óta eltelt fél évszázad 
még fokozottan is nehéz volt, közben ugyanis a népek még egyszer átélték 
a második világháború borzalmas csapásait. Az 50 év előtti gáztámadásra 
most már kevesen emlékezhetnek, de még gyérebb lehet azoknak a száma, 
akik annak szörnyűségeit át is élték. E sorok írója talán az utolsó még élő 
személy, aki mint műszaki tiszt minden részletében ismerője és szemtanúja 
volt a barbár tömegpusztításnak. Ily módon a szerző hivatottnak érzi magát, 
hogy az utókor előtt feltárja a gáztámadás előkészítésének és lefolyásának 
hiteles történetét. 

* 

Az 1916. év júniusában már egy év óta állóharcok folytak a Görz—Triest 
közti arcvonalon. Az olaszok részéről addig kezdeményezett 5 isonzói csata 
nem eredményezett lényeges térnyereséget egyik fél számára sean. Mindkét 
fél ragaszkodott a sziklás talajba nagy fáradsággal ásott mély lövészárkai
hoz, neon voltak kimozdíthatok a heves támadásokkal sem. Az olaszok által 
időnként elfoglalt árokrészeket a magyarok ellentámadásokkal visszafoglal
ták. Az emberveszteség mindkét oldalon nagyszámú volt. A Doberdo fenn
sík volt a harctér legveszedelmesebb része. Itt minden ezrednek havonta egy 
zászlóaljnyi (tehát kb. 30%) legénysége sebesült meg, vagy esett el. A fölény
ben levő olaszok tüzérsége nagy pusztítást okozott a magyarok soraiban. 

Mivel a föld felszínén nem sikerültek az előnyomulások, az olaszok mint 
gyakorlott kőmunkások földalatti aknafolyosókat ástak a sziklás talajban a 
magyar lövészárkok alá, s aknaharcot kezdeményeztek. Egy ilyen aknát má
jus 29-én éjjel felrobbantottak a Monte San Michèle északi lejtőjén levő 
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Biene 3 jelzésű arcvonalszakaszunk alatt. A robbanás és az aláhulló kőtömeg 
nagy pusztítást okozott sorainkban. 

A föld alatti harc folytatásaira számítani lehetett, mert lehallgatóink több 
további aknafolyosó készülését állapították meg. Az egy év óta megmereve
dett arcvonal kimozdítására és az olaszok további robbantásainak megaka
dályozására az osztrák hadvezetőg a gáztámadást határozta el. 

Az egy év előtti franciaországi német gáztámadás mintájára a gyilkos ha
tású klórgáz alkalmazását tervezték. Az ausztriai Kremsben gázharcra ki
képző tanfolyamot nyitottak, amelyre az olasz arcvonal Karst vidékén har
coló minden ezredétől egy tisztet vezényeltek kiképzésre. Utána a harcoló 
csapatokat ellátták gázálarccal. Miután a kiképző tisztek vezetésével minden 
katona elsajátította a gázálarc használatát, a Segeti pihenő tábor közelében 
levő Temnicán berendezett ingerlő gázzal töltött helyiségben kipróbálták 
hatékonyságát is. 

A támadás színteréül a Monte San Michelét jelölték ki, ahol már az Isonzó 
mentén egy év óta öt csata zajlott le, és az állandó heves állóharcokban 
mindkét fél nagy emberveszteséget szenvedett. Az olaszok felé lejtős terep 
alkalmas volt a gáztámadásra. Arcvonalunk sappeur századának emberei éj
jelenként folyékony klórgázzal töltött acél palackokat hordtak be az első 

A gáztámadás bemutatása a csapatok parancsnokainak 
(Gyakorlótéri kép) 
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vonalba. I t t négyesével ládákba rakva beásták az árok elülső falába, ily m ó 
don védve gránátbecsapódás ellen. Ezredünk vonalára kb . 1000 db gázpalac
kot helyeztek. A hegy északi, meredekebb lejtős részére, valamint a déli l e j 
tőn távolabb levő San Mart ino község környékére nem helyeztek el palacko
kat , amert a mélyedéses talajon saját csapatainkra visszafolyt volna a gáz. 
Távbeszélőn tilos volt a gázról beszélgetést folytatni, m e r t a földvezetékes 
tábori telefont az olaszok könnyen lehal lgathat ták. 

A gáztámadás végrehaj tására a következő csapatokat jelölték k i : a 20 
honvéd hadosztály 1. (budapesti) és 17. (székesfehérvári) ezredeiből 2—2 
zászlóalj, a 17. közös hadosztály 39. (debreceni) és 61. (temesvári) ezredeiből 
3—3 zászlóalj, egy sappeur század min t a gázpalackok kezelői és a 3. pionier 
zászlóalj 4. százada. Az önálló pionier században volt e visiszaemlékezés 
szerzője is min t műszaki tiszt. Feladatom az általános előnyomulás esetén az 
új arcvonal kijelölése és az állásépítés munká la ta inak irányítása volt. A fenti 
ezredek többi zászlóaljai a második vonalban kavernákban voltak min t ez
redtar talékok. A 20. honvéd hadosztály másik két ezrede, a 3. (debreceni) és 
4. (nagyváradi), valamint a 17. közös hadosztály két ezrede, a 6. (szabadkai) 
és 46. (szegedi) még há t rább min t hadosztálytartalékok. A közös ezredek le
génysége is mind magyar volt. Az 5. hegyi dandár az Isonzó—Wippach folyók 
szögletébe helyezkedett el, hogy az Isonzón áttörés esetén a Monte Fort int 
rohamozza, mer t a hegyen levő olasz ágyúállásokból az ott kave rnákban el
rejtet t ütegek sok veszteséget okoztak csapatainknak. 

Gázvédő álarcaink megbízhatóknak bizonyultak. Szűrőbetétjeikben aktív 
szén és vegyi anyagok voltak rétegezve, melyek a mérges klórgáz ellen is 
kb. negyedóra t a r t amára megvédtek. Tartalék szűrő ds volt minden embernél. 
A felvett á larcban a mozgás izgatott körülmények közt nehézkesnek és fá-
rasztónak bizonyult . 

Az olaszok gázálarca azonban megdöbbentően primit ív volt. A téglalap 
alakúra összehajtott impregnál t vászon — alsó szélén összevarrva — az arcon 
hiányosan illeszkedett. Csücskébe vágott nyí lásán gézpárna volt, ami gáz 
ellen semmit sem védet t ! E hiányosság erősen növelte az olaszok ember 
veszteségét. Minden olasz — állí thatjuk — védelem nélkül volt kiszolgáltatva 
a mérges gáz ha tásának! Hiába állt dobozán e felirat: Chi leva la maschera 
muore, tenetela sempre con voi. (Aki leveszi az álarcot, meghal, tar tsátok 
mindig magatoknál.) De hiába volt arcukon, a gázban rekedtek mind elpusz
tu l tak! Soknak még sír sena jutot t , mer t a gáztámadást követő gránáteső szét
tépte és kőtörmelékkel temet te be a katonákat . 

A gáztámadás története 

Június 28-án az olaszok egész n a p pergőtüzet zúdítot tak ránk. Jellege olyan 
volt, mint a t ámadásra való előkészítés. Védővonalaink nagyon megrongálód
tak. Estefelé nagy vihar volt jégesővel — felhőszakadással. Másnap reggelre 
szélcsend lett, enyhe, hátulról jövő légáramlással. Ilyen idő alkalmas a gáz
támadásra. Hajnali 5 órakor elrendelték ná lunk az általános készültséget 
azzal az utasítással, hogy minden ember maradjon a helyén. Gáztászt j e ink 
megfelelőnek talál ták az időjárási viszonyokat. Mivel az olaszok várha tó t á 
madásának előjelei is szorítottak, ezért fél ha t órakor fellőtték a gázcsapok 
kinyitását elrendelő sárga színű raké táka t . E r re minden ember feltette gáz
álarcát, a palackoknál készenlétben álló sappeurök pedig kinyitoitták a gáz
csapokat: az árokból előre nyújtott ólomcsövekből elindult a zöldessárga ha
lál. A hátsó légáramlat 1—2 m magas ködfelhő alakjában vi t te az olasz ál lá-
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sok felé. Egy perc múlva elhallgatott az olaszok szórványos puskatüze, és 
árkaikból kiugrálva, futva menekülő olaszókat láttunk. Katonáink megdöb
benve nézték a szokatlan eseményt, de nem lőttek a menekülőkre. Csapa
taink csendben várták a gázfelhő elvonulását. Hosszú ideig ültek még állá
saikban, mert még jó álarccal sem volt ajánlatos ilyen mérges gázba be
menni. Honvédeink csak 6 óra után indultak előre — de akkor sem az egész 
raj vonal, hanem csak önként jelentkező erős járőrök. Akkor már álarc nél
kül lehetett óvatosan előnyomulni, a gáz ugyanis részint elszállt, részint a 
nedves talaj lekötötte. Az olasz árkok némák voltak: halottak borították, 
akiket hirtelen lepett meg, illetve álmukban talált a tömény gáz. Egy maga
sabb helyről, amelyet a gázfelhő elkerült, az általunk „Haláldombnak" neve
zett hírhedt 197-es magaslatról az ott életben maradt olaszok géppuska tüzet 
nyitottak, de lövéseik hatástalanok voltak. Az olasz tüzérség a délelőtt folya
mán nem lőtte előnyomulóinkat, mert nem tudta, hol maradtak életben terü
letükön saját katonáik. Járőreink a hegy nyugati lejtőjén haladva egészen 
az Isonzóig előnyomultak lényeges ellenállás nélkül. Az Isonzó partjáig ter
jedő területen minden olasz meghalt. Az gáz ilyen pusztító hatásának döbbe
nete és a gáztól való félelem az első órákban megbénította az Isonzón túl 
tartózkodó olasz tartalékokat. 

Bár járőreink az Isonzóig nyomultak előre, de ott állást foglalni célszerűt
len, sőt a hegy ellenség felőli oldalának aljában tarthatatlan is lett volna, 
csak abban az esetben érhettünk volna el eredményt, ha átkelünk az Isonzón, 
akkor ugyanis a Wippach völgyében Rubbia környékén készenlétben tartott 
5. hegyi dandár is átlépett volna a folyón, s előnyomulva a Monte Fortin 
irányába azt megrohamozta volna. A hegyen csak ágyúállások voltak kevés 
legénységgel. Elfoglalása esetén csapataink a Görz melletti veszedelmes 
Podgora hegyről is lejöhettek volna kedvezőbb állásokba. E tervek azért nem 
sikerültek, mert délután velünk szembe heves olasz ellentámadás indult az 
akkor már gázmentes terepen, így csapataink nem léphették át az Isonzót, 
hanem visszavonultak eredeti árkaikba. Minden állás maradt a régi helyén, 
terület nyereségünk nem lett, de emberveszteségünk nekünk is nagyszámú 
volt. 

A gáztámadás csak azt eredményezte, hogy egy hónappal elhalasztotta az 
olaszok 6. Isonzói csatáját, ami csak augusztus 6-án indult meg nagy heves
séggel Görztől lefelé egészen a tengerig. Augusztus 8-án az olaszok elfog
lalták Görzöt. Ily módon a Doberdón kiépített állásaink tarthatatlanok let
tek. Bár San Michelén és San Martinéban levő állásainkat a négynapos csa
tában megvédtük, augusztus 9-én éjjel célszerűségből mégis visszavonultunk. 
San Martino község romjait éjfélkor én hagytam el utolsónak néhány pionier 
kíséretében. 

Háború után az olaszok a Monte San Michèle tetejét kerítéssel körülvéve 
szent területté nyilvánították — „Zona sancta del Monte San Michèle". 
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S Z E M L E 

A SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETE 
1936—1945 

(Válogatott dokumentumok) 

(Budapest, Tankönyvkiadó, 1967. 568 o.) 

A kötet azonban jóval többet ad en
nél, mert kielégíti azok igényét is, 
akik magasabb fokon érdeklődnek a 
történelmi kérdések iránt. 

Bár a munka szűkebb értelemben 
véve a Szovjetunió történetét mutatja 
be, azonban helyet kapnak a kötetben 
azok a dokumentumok is, amelyek e 
történelem nemzetközi vonatkozásait 
tárják fel. 

A kiadvány áttekintését megkönnyíti, 
hogy a szerzők az egyes időszakok tör
ténetének felvázolásánál tematikus fel
építést alkalmaznak, külön bemutatva 
a nemzetközi vonatkozású, a politikai 
és gazdasági jellegű dokumentumokat. 
Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az 
egyes időszakok főbb problémái mar
kánsabban jelenjenek meg az olvasó 
előtt. 

A kötet első részében (A szocializ
mus gazdasági alapjainak lerakása a 
Szovjetunióban 1926—1932) a szerzők 
bemutatják azokat a dokumentumokat, 
amelyek a Szovjetunió nemzetközi 
helyzetének megszilárdulásáról tanús
kodnak, s azokat az írásokat iš, ame
lyek az imperialista országok provoká
cióit bizonyítják, amelyeket annak ér
dekében követtek el, hogy e nemzetközi 
stablizálódást minél nehezebbé tegyék. 

Tükrözik a dokumentumok azt a kö
vetkezetes békeharcot is, amelyet a fia
tal szovjet állam — lényegéből adó
dóan — a nemzetközi helyzetnek eb
ben a bonyolult időszakában is foly
tatott. 

Jelentős tudományos értékű kötetet 
adott ismét közre a hármas szerzői kol
lektíva: Honfi József, Józsa Antal és 
Popovics György. Ez a mű is — az elő
zőekhez hasonlóan — azzal a céllal ké
szült, hogy elsősorban az egyetemi 
hallgatók számára nyújtson segítséget 
a Szovjetunió történetének megismeré
sében. 
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A Szovjetunió ez időbeni belső hely
zetét bemutató dokumentumok igen 
sokrétűek. A gazdaság fejlesztésére vo
natkozó állami és párthatározatok, a 
gazdasági fejlődésből fakadóan a dol
gozók jólétét biztosító rendeletek, a 
belső — gazdasági és politikai — el
lenséges erők felszámolására tett erő
feszítésekről szóló okmányok váltakoz
nak a kötet lapjain. 

Különösen érdekesek azok a nyilat
kozatok, amelyeket látogatásuk befeje
zésével az egyes külföldi munkáskül
döttségek adtak ki. A küldöttségek ta
pasztalatai és nyilatkozatai nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy az imperia
lista világ propagandagepezete által a 
Szovjetunióra szórt rágalmak özönében 
a kapitalista országokban az igazság és 
szeretet szavát hintsék szét a dolgozók 
hazájáról. 

A könyv második része (A népgazda
ság szocialista rekonstrukciójának be
fejezése. A szocialista társadalom alap
jainak felépítése a Szovjetunióban 1933 
—'1937) szintén a Szovjetunió nemzet
közi helyzetére vonatkozó dokumentu
mok bemutatásával kezdődik. 

Ezek az írások megmutatják, hogy 
hiábavaló volt az imperialista álla
mok minden olyan törekvése, hogy a 
Szovjetuniót nemzetközileg elszigetel
jék. A szocialista gazdaság felépítése, 
a nemzetközi fórumokon tevékenykedő 
szovjet diplomácia olyan tekintélyt ví
vott ki a Szovjetuniónak, hogy a to
vábbiakban már de jure sem lehetett 
nem létezőnek tekinteni ezt az orszá
got. Ekkor került sor az Amerikai 
Egyesült Államok részéről is a diplo
máciai kapcsolatok felvételére. Erre a 
lépésre kényszerült az a Horthysta 
kormányzat is, amely kimondottan a 
szovjeteilienség talaján jött lettre. Ez 
az az időszak is, amikor a Szovjetunió 
elfoglalja méltó helyét a Népszövetség
ben és egy sor országgal köt különböző 
fokozatú szerződéseket. 

A Szovjetunió belső fejlődését és 
problémáit bemutató dokumentumok is 
igen sokrétűek. Ezek az évek a szocia
lista építés kimagasló eredményeinek 
az évei. Megtalálhatók itt a Sztahanov-
mozgalom nagyszerű kibontakozását, a 
szovjet dolgozók életkörülményeinek 
fokozatos javulását szemléltető írások. 
E nagyszerű eredményeket rögzítette a 
világ első szocialista alkotmánya, mely 
ebben az időszakban született meg. 

Az eredményes fejlődést bizonyító 

okmányok mellett a szerzők bemutat
nak néhány olyan dokumentumot is, 
amelyek már ebben az időben utalnak 
a személyi kultusz kibontakozására, 
majd annak káros (hatására az egész 
szovjet társadalomra. Csak helyeselni 
lehet, hogy a szerzők a személyi kul
tusz felszámolásával kapcsolatos 1956-
ban keletkezett dokumentumot a prob
lémakör során közlik. 

A munka harmadik része (A szocialis
ta rendszer megszilárdulása. A Szov
jetunió védelmi erejének növelése 
1938—1941 június) az időszak fő kérdé
séből adódóan gazdasági és politikai 
jellegű dokumentumokkal kezdődik. A 
szerzők plasztikusan érzékeltetik, hogy 
a népgazdaság fejlesztése és az ország 
védelmi erejének, a hadsereg szervezé
sének kérdései mennyire elválasztha
tatlanok. 

A nemzetközi politikában ezek az 
évek — mint ismeretes — a háború 
közvetlen előkészítésének, majd a há
ború kirobbanásának az évei. A szer
zők egy egész sor igen fontos doku
mentum bemutatásával szemléltetik a 
Szovjetunió álláspontját a nemzetközi 
élet egyes eseményeivel kapcsolatban, 
és törekvéseit arra, hogy megakadá
lyozza a háború kirobbanását. 

Talán itt lesz a helye elmondani, 
hogy a szerzők minden időszakban 
megmutatják egyrészt Szovjetunió és 
a Horthy-Magyarország közötti kapcso
latok fejlődését, másrészt azokat az ér
zelmeket, amelyek a magyar dolgozók
ban alakultak ki a Szovjetunió iránt. 
Megtalálhatók itt olyan dokumentu
mok is, amelyek azt mutatják, hogy a 
Horthy-fasizmus mennyire sokféle in
tézkedéseket tett, hogy a dolgozókban 
a Szovjetunió iránt kifejlődő szimpá
tiát megölje. 

A dokumentumkötet negyedik ré
szében (A Szovjetunió a Nagy Honvé
dő Háború időszakában 1941—1945) a 
Nagy Honvédő Háború eseményeivel 
kapcsolatos dokumentumokat talál
juk. Ezek az okmányok beszédesen 
tükrözik, hogy a háború folyamán szin
te óráról órára hogyan növekedett a 
Szovjetunió nemzetközi tekintélye; s 
hogy nélküle már nem lehetett tenni 
semmit a világpolitika döntő kérdései
ben. 

A könyv e részében sok olyan doku
mentum szerepel, amelyek a fasiszta 
Németország vezetőinek ama törekvé-
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seit bizonyítják, hogy a szovjet né
pet megsemmisítsék s e gazdag országot 
pedig kirabolják, majd gyarmattá vál
toztassák. E publikáció írásainak fé
nyében még világosabbá válik az az 
élet-halál harc, amit a szovjet nép a 
fasiszta rablók ellen folytatott. 

Érdeklődésre tarthatnak számot 
azok a dokumentumok is, amelyek a 
szovjet népgazdaságnak a Nagy Hon
védő háború idejében végbement vál
tozásairól és problémáiról szólnak. 

A munka ötödik része (A tudomány 
és kultúra) azt a hatalmas fejlődést 
tekinti át, amit a szovjet iskolaügy, 
a népművelés, a tudomány és a művé
szet megtett a szovjethatalom alig 
több mint húsz éve alatt. A mű e ré
szét olvasva bepillantást kapunk abba 
az egész szovjet társadalmat átfor
máló kulturális forradalomba, mely 
csakis a szocialista rendszer keretei 
között valósulhat meg. 

Külön érekességet jelentenek a ma
gyar olvasó számára azok a dokumen
tumok, amelyek a szovjet irodalomnak 
magyarországi fogadtatásáról szólnak 
és azok, amelyek a magyar—szovjet 
tudományos élet képviselői között ki
alakuló kapcsolatokról számolnak be. 

Lehetne ugyan a szerzőkkel vitat

kozni arról, hogy helyes volt-e ezt az 
ötödik részt kiemelni a nagy egészből, 
nem lett volna-e jobb az adott idő
szakban külön alcím alatt elhelyezni 
az odavágó dokumentumokba? De úgy 
vélem ez most másodrangú kérdés. A 
jelen formában a felnövekvő értelmi
ség — de mások is — egy csokorban 
kapják a szovjet kultúra és tudomány 
fejlődését, életerősségét 'biztosító té
nyezőket. 

Befejezésül még egy kérdésről. A 
szerzők az egyes időszakok minden 
alapvető kérdésében megmutatják a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának ál
lásfoglalását, sőt a határozott irányt
mutató határozatait is. E dokumentu
mok megismerése után még világosabb 
az a grandiózus szerep, amelyet a bol
sevik párt — a személyi kultusz torzító 
hatása ellenére is — a szovjet társada
lom fejlődésében minden területen be
töltött. 

A szerzők tehát — csak ismételni 
tudjuk — jelentős könyvet adtak a ma
gyar olvasó kezébe. Jól pótolja azt a 
hiányt, hogy egy átfogó monográfiából 
ismerjük meg a világ első szocialista 
országának, nagy szomszédunknak a 
történetét. 

Mues Sándor 
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TILKOVSZKY LÓRÁNT: 

REVÍZIÓ ÉS NEMZETISÉGPOLITIKA MAGYARORSZÁGON (1938—1941) 

(Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967, 349 o.) 

Azzal, hogy az Akadémiai Kiadó a 
múlt év végén közreadta Tilkovszky 
Lóránt könyvét, régi adósság lerovásá
ra tette meg az első lépéseket. A téma 
— Magyarország nemzetiségi politiká
ja a második világháború és az azt elő
készítő időszak alatt, az „országgyara
pítás" — szinte mindenkit foglalkoztat, 
aki a közelmúlt iránt érdeklődik, de 
sajnos eddig közhellyé csépelt általá
nosításokon kívül többnyire még a tu
dományos közvélemény sem tudott 
részletekbe menő adatokat felmutatni. 

Éppen ezért roppant nagy jelentőségű
nek tartjuk, hogy ma, amikor a nem
zeti tudat és általában a nemzeti kér
dés körül szenvedélyes viták dúlnak 
— nemcsak az országon belül, hanem 
a szocialista országok történészköreiben 
is —, a szerző bonckés alá veszi a 
„szentistváni gondolatot", a „szentistvá-
ni nemzetiségpolitikát" és gyakorlati 
érvényesülésüket. Mint az előszóból ki
tűnik, a vállalt feladat igen sokrétű: a 
Magyarországhoz csatolt magyar és 
nem magyar lakosságú területek gaz
dasági, társadalmi, politikai és kultu
rális viszonyainak elemzése, a magyar 
kormány és a törekvéseiket keresztező 
csoportok nemzetiségpolitikai elképze
léseinek, tetteinek és a nemzetiségi kér
désben ebben az időben oly fontos sze
repet játszó külpolitikai összefüggések
nek bemutatása. 

A tárgyalt időszak lényegében a 
Szovjetunió elleni hadba lépésig ter
jed, de az anyag nagy mennyisége miatt 
már a délvidéki területgyarapodás 
problémáira nem kerül sor. Ennek 
megfelelően a mű lényegében három, a 
dél-szlovákiai, a kárpát-ukrajnai és az 
észak-erdélyi területtel foglalkozó 
részre tagolódik, amelyet egy Teleki 
Pál nemzetiségpolitikájáról, mint a 
korszakot reprezentáló magyar kor
mánytörekvésről szóló összegezés zár le. 

Az első, Dél-Szlovákiáról szóló rész a 
leghosszabb és a legalaposabban kidol
gozott. A szerző finoman árnyalt rajzát 
adja a Szlovákia bekebelezésére irá
nyuló magyar politikának, amely ha
marosan beletagozódik a német törek
vésekbe. Németország tevékeny szere-
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pet játszik a Csehszlovákia léte ellen 
irányuló belső nemzetiségi egységfront 
megszervezésében, majd miután az időt 
elérkezettnek látja, a magyar és len
gyel törekvéseket is felhasználva nyíl
tan színre lép. Magyarország igyekszik 
lépést tartani az egyre merészebb né
metekkel, de szándékai radikalizálódá-
sát gyenge és felkészületlen hadserege 
miatt nem kísérik megfelelő tettek, így 
Hitler a bécsi döntéssel nyitva hagyja 
Szlovákia kérdését, arra késztetve ezzel 
a érdekelteket, hogy egymást túlígérve 
fussanak versenyt a kedvezőbb ered
ményért. A döntés Szlovákiában és Ma
gyarországon is gazdasági problémákat 
vált ki, amit egyre erősödő politikai 
hecckampány kísér. 

A magyar kormány nem teljesíti az 
„atyai bánásmódról" hangoztatott ígé
reteit, hanem revideálja a csehszlovák 
földreformot, erőszakkal torolva meg 
annak nacionalista intézkedéseit, új 
tisztviselők áradatát zúdítja az elfog
lalt területre, akik visszahozzák a régi 
„urambátyámos" lenéző modorral 
együtt a sovinizmust, az erőszakot. Nem 
kormányozni, hanem bosszút állni 
akarnak. Hiába rója meg Teleki a 
tisztviselőket a szlovákok zaklatása, a 
visszaélések, a sértő bánásmód miatt, az 
iskolapolitika intézkedései, a kormány 
kísérletei a szlovákok irányításának 
megszerzésére, illetve megosztására a 
pártalapításokkal, a „szlovják" mozga
lommal világosan mutatják, hogy a cél
ban, a magyarrá változtatásban min
denki egyetért. Teleki és a helyi köz
igazgatás, a szélsőséges körök ellenté
tei csak a módszerek különbözőségéből 
adódnak. Az elnyomó nemzetiségpoli
tika pedig nemcsak a Magyarországra 
került szlovákokat segíti a fasiszta 
Hlinka-párt karjaiba, hanem okot szol
gáltat arra, hogy Tisoék is irredenta és 
sérelmi politikával leplezzék le népük 
előtt a németek kiszolgálását. A szlovák 
nemzeti mozgalom összképéből ezért 
kicsit hiányoljuk a Tisoékkal való kap
csolatok bővebb ismertetését. 

A magyar kormány intézkedései 
azonban nemcsak a szlovákok ellen irá
nyulnak, hanem a visszakerült magyar 
lakosságot is sújtják. Már az is ren
geteg súrlódással jár, hogy a mezőgaz
daságilag fejlettebb technikával ter
melő, jobb gazdasági és szociálpoliti
kához szokott emberek lényegesen sú
lyosabb körülmények közé kerülnek, s 
ráadásul ezt nehezítik a monopol

helyzetet élvező Hangya szövetkezet, az 
újonnan érkezett magyarországi tiszt
viselők visszaélései, az igazolások, a 
zsidótörvények bevezetése. A gazdasági 
problémák átmenetileg hatalmas mun
kanélküliséget okoznak, és a szűkölkö
dők sorsán nem tud számottevően ja
vítani a köztársaság munkanélküli se
gélyét pótolni akaró „Magyar a ma
gyarért" akció sem. Sajnáljuk, hogy a 
szerző által korábban megírt gazdasági
társadalmi helyzetet elemző fejezet lé
nyegében megmarad az első bécsi dön
tés utáni állapotoknál és nem egészül ki 
az 1941-ig lezajló változásokkal. En
nek ellenére azonban a dél-szlovákiai 
viszonyoknak a gazdaságpolitikától az 
iskolaügyig való alapos bemutatása ezt 
a részt a könyv legsikerültebb oldalai
vá teszi. 

A kárpátukrán résznél viszont már 
néhány dolog problematikusnak látszik. 
Mivel a terület meghatározója az ukrán 
népen belül is külön színt jelentő kár
pátukránság, amely szinte teljes egé
szében Magyarországhoz került, szem
betűnő a gazdasági és társadalmi hely
zet előzetes felvázolásának hiánya. Nem 
kapunk kielégítő választ arra, miért lé
teztek és létezhettek a különböző nyelvi 
irányzatok, pedig a kárpátukrán társada
lom rajza világosan megmutatná, hogy 
fejletlensége miatt a nemzettéválás fo
lyamata, az egységes irodalmi nyelv 
létrejötte Kelet-Európában szinte egye
dülálló módon csak a XX. században 
fejeződik be. Ez okozza azt, hogy a be
avatkozók a maguk javára tudják ka
matoztatni az elmaradottságot, és az 
egyes nyelvi irányzatok segítségével 
próbálják megvalósítani céljaikat. A 
pártalakulások is magukon viselik a 
nyelvi harc jegyeit, ami jelentős mér
tékben hozzájárul ahhoz, hogy Cseh
szlovákia külső bomlasztóinak uszályá
ba kerüljenek. S e küzdelem alól a Szo
ciáldemokrata Párt sem kivétel, mint a 
szerző tévesen írja (150. o) , hiszen 
egyik vezetője miniszter lesz Volosin 
németek támogatta, ukrán irányzatú 
„autonóm" kormányában, több tagja pe
dig az UNO vezetőségébe kerül.1 

A németek rövid közjáték után 1939 
t avaszán elejt ik K á r p á t - U k r a j n a veze

ti UNO: Ukrainszk'e nacional'ne ob'ed-
nannja, a Volosin-kormány fasiszta egység
pártja. Szirko P. Sz.: Borot-ba kommunisz-
tiv Zakarpattja proti pidsztupiv burzsuaz-
nih partij v 1938—1940 rokah. Uzshorodsz'küj 
derzsavnüj universzitet. Tezi dopovidej . . . 
1962. 32. o. 
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tésük alatt történő önállósulásának gon
dolatát, és engedélyezik Magyarország
nak a bevonulást. Az azonban nem va
lószínű, hogy Lengyelország számára 
akar gesztus lenni (160. o.), hiszen a 
november 20-i magyar akció letiltása, 
majd Beck külügyminiszter sikertelen 
januári tárgyalásai után már túlságo
san elmérgesedett a német—lengyel vi
szony, hanem inkább Magyarország 
megnyerésére irányul. Teleki határozot
tan készülődik Kárpát-Ukrajna meg
szerzésére, s az engedély megtagadása 
esetleg változtatna a magyar kormány
politikán, míg megadása nemcsak a Né
metország számára tett további enged
ményeket, a belső németbarát csopor
tok erősödését, hanem Szlovákia meg
félemlítését és teljesen engedelmessé 
formálását eredményezheti. Ugyanak
kor alkalmat nyújthat Hitlernek, hogy 
a román kormány Kárpát-Ukrajna egy 
részét igénylő törekvése következtében 
még jobban elmérgesedett magyar—ro
mán ellentét segítségével fokozza Ro
mániába történő gazdasági-politikai be
hatolását. 

Miután Magyarország elfoglalja Kár
pát-Ukrajnát, természetesen nem telje
síti az autonómiára tett ígéreteket. A 
szerző rendkívül részletes és plasztiku
san megrajzolt képet ad az autonómia 
kérdése körül folyó küzdelemről, ahol 
rengeteg szándék és vélemény ütközik 
össze a kárpátukrán polgári vezetőktől 
a nyilasokig. Maga Teleki szeretne 
autonómiát adni, hogy leszerelje a kár
pátukrán elégedetlenkedőket, de hiába 
igyekszik tervében minden lehető mó
don biztosítékot nyújtani az elszakadás 
ollen, az uralkodó osztály soviniszta 
többsége még így is meggátolja létre
jöttét. A szerző jól ábrázolja a külpoli
tikai eseményeknek az ügy sorsára tett 
hatását. Látjuk, hogyan ijeszti meg és 
készteti gyorsabb mozgásra mind a ma
gyar, mind a kárpátukrán polgári ve
zetőket, s forradalmasítja ugyanakkor 
a kárpátukrán népet a Szovjetunió 
szomszédsága, majd hogyan igyekeznek 
háttérbe szorítani az autonómia gon
dolatát a Románia elleni készülődés 
ürügyén. 1940. augusztus 30-án a má
sodik bécsi döntéssel egy időben Koz
ma Miklóst nevezik ki új kormány
biztosnak, aki dinamikus tevékenységbe 
kezd. Igyekszik lecsillapítani a forron
gó kárpátukrán népet, megkísérelve a 
gazdasági helyzet javítását és lépéseket 
tesz a népnyelv irodalmivá emelése ér

dekében; remélve ezzel azt, hogy a 
kárpátukránokat így teljesen magyar 
befolyás és irányítás alá vonhatja. Köz
ben bekövetkezik a Szovjetunió elleni 
támadás, s ez végre alkalmat nyújt a 
magyar vezető köröknek az autonó
mia-terv végleges elsüllyesztésére. 

Az autonómia sorsának ábrázolása 
után egy gazdasági, szociális, kulturális 
viszonyokról szóló túl rövid, és ezért 
nem szerencsésen sikerült fejezet zárja 
le a kárpát-ukrajnai részt. Rövidsége 
miatt statikusan ábrázolja az 1939 ta
vaszától 1941-ig terjedő időszakot, és 
nem tükrözi a külső események, vala
mint Kozma megbízatása következté
ben végbement változásokat. Bár a köz
ellátási viszonyok egyre romlanak, a 
későbbi időszakra már nem áll a mun
kaalkalmak megcsappanása. (238. o.) A 
háborúval fenyegető ellentétek miatt 
minimálisra csökkent fabehozatal pót
lására hatalmas méretekben emelkedik 
a fakitermelés, hadászati út- és lakta
nyaépítkezések, duzzasztómű létrehozá
sának előkészületei kezdődnek meg.2 A 
hadikonjuktúrával és Kozma kinevezé
sével változik a nemzetiségpolitika, fo
kozódnak a magyarosító intézkedések, 
amelyekről szívesebben hallanánk bő
vebben, mint pl. a kárpátukrán szár
mazású katonáknak magyar környezet
be való helyezéséről, vagy az iskolapo
litikáról, az iskolák, tanárok és tanulók 
nemzetiségi megoszlásáról, valamint a 
nyelvhasználat kérdéséről. Egyébként a 
magyarosító intézkedések közé sorol
nánk a „Testvérközösség" mozgalmat is, 
amelynek célja nem elsősorban a gyer
mekmunkaerő biztosítása volt, mint a 
szerző írja (239. o.), hanem a magyar 
népben több helyen hagyományként élő 
„cseregyerek" gondolatra támaszkodva 
a „magyar szóra" tanítás, a magyar
barátságra nevelés. 

A harmadik, az Észak-Erdélyről szó
ló rész már lényegesen rövidebb az 
előző kettőnél, mivel az időhatár miatt 
itt éppen csak a revízió útjáról és az 
új szerzeményben való elhelyezkedés
ről eshet szó. A szerző bemutatja, ho
gyan irányította a magyar kormány az 
erdélyi magyar kisebbség vezetőit füg
getlenül a nép érdekeitől. Kárpát-Uk
rajna megszerzése után Magyarország 
teljes erejével a Románia elleni táma
dásra áll át, és bár Teleki hangoztatja 

2. Statisztikai Tudósító, 1940. április 4., 3. 
o.; Magyar Statisztikai Évkönyv, 1940. Bu
dapest, 1942. 79 o. 
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a kormány önállóságát és semlegességi 
törekvéseit, a magyar vezetők jobban 
ragaszkodnak a revízió, mint az előbbi 
gondolatok megvalósításához. Hiába ad 
most már jelentős engedményeket Ro
mánia a magyar kisebbségnek, a ma
gyar vezetők a német hatalom árnyé
kában is csak a revízióval törődnek, s 
ezzel elősegítik a romániai németbarát 
csoportok erősödését. Németország is 
ezt akarja, ezért, amikor úgy látja, hogy 
a magyarok túl hevesek lesznek, igyek
szik visszafogni őket, s végül megosztja 
Erdélyt a két ellenfél között. 

Már a magyar csapatok bevonulása 
is incidensek sorozata között játszódik 
le, majd rendre felütik fejüket azok a 
problémák, amik a többi visszacsatolt 
területen: elkezdődik az anyaországi 
tisztviselők rohama, itt is bevezetik a 
zsidótörvényeket és megindul a „visz-
szamagyarosítás", a románok üldözése. 
Teleki ugyan okult az eddigiekben 
szerzett tapasztalatokon, és néhány kér
désben igyekszik kiküszöbölni az ütkö
ző pontokat, így jobb iskolapolitikai in
tézkedéseket hozat, nem akar igazoló 
eljárásokat folytatni, de szándékai, me
lyek amúgy sem elégítenék ki a román 
nemzetiséget, rendre megtörnek a ma
gyar közigazgatás sovinizmusán, ami 
tovább élezi a magyarok és románok, 
Magyarország és Románia közti vi
szonyt. S ezzel kapcsolatban meg kell 
jegyezni, hogy a szerző által említett 
dél-erdélyi munkások nem egyszerűen 
munkanélküliek, hanem a magyar so
vinizmusra hasonló üldözéssel válaszo
ló román politika kiüldözöttjei voltak. 
A román irredentát a németek is tá
mogatják, így a magyar kormány Dél-
Erdély megszerzése — melyről továbbra 
sem hajlandó lemondani —, illetve 
Észak-Erdély elvesztésétől való félelem 
miatt 1941 áprilisában a Jugoszlávia el
leni támadással rálép a háborúba csú
szás végzetes útjára. 

Befejezésül a szerző összegezi Teleki 
nemzetiségi politikájáról szóló vélemé
nyét: az általa képviselt „szentistváni 
nemzetiségpolitika" eleve kudarcra volt 
ítélve, mert (nem tudott olyan jogo
kat nyújtani az uralma alá került és 
nemzetileg öntudatossá vált népek szá
mára, melyekkel azok beérték és be
érhették volna. De kudarcra volt ítélve 
azért is, mert a több mint húsz éven 
át nevelt soviniszta közvélemény még 
ezeket a nem kielégítő engedményeket 
sem volt hajlandó elfogadni. 

összefoglalóan az egész műhöz — mi
vel a szerző maga is jelzi, hogy foly
tatni fogja — még néhány megjegyzést 
kívánunk fűzni. Rendkívül nagyra érté
keljük a magyar kormány és a vezető 
körök nemzetiségi politikáról vallott el
képzeléseinek, szándékainak és azok 
gyakorlati megvalósulásának ábrázolá
sát, de jó lenne, ha ezt a gazdasági és 
társadalmi viszonyok pontosabb rajza 
kísérné. Eléggé érezni a statisztikai for
rások felhasználásának hiányát, bizo
nyos mértékig még a legszebben kidolgo
zott szlovák részen is. Nem tudjuk meg 
a lakosság pontos számát, foglalkozási, 
társadalmi megoszlását, népmozgalmi 
jellemzőit, pedig ezek fontos összetevői 
mind a gazdasági, mind a politikai 
helyzet alakulásának. Ugyancsak isme
retlen a nemzetiségek száma és aránya. 
Nagyobb figyelmet kellene szentelni az 
elnemzetlenítésben oly nagy szerepet 
játszó közigazgatás, nyelv és iskolapoli
tika statisztikai bemutatásának, több 
mezőgazdasági és iparstatisztikai adat 
közzétételére lenne szükség. Szívesen 
látnánk a csehszlovák földreform ma
gyar revíziójáról szóló fejezethez ha
sonlóan bővebb összevetéseket az előző 
korszakok burzsoá nemzetiségi politi
kájával is. Hiányoznak a közigazgatási 
és nemzetiségi térképek. Ezek alkalma
zása jobban megértetné az olvasóval a 
nemzetiségi viszonyokat és egyben el
kerülhetővé tenné olyan hiba ejtését, 
hogy a Székelyföldnek egyáltalán nem 
volt vasúti összeköttetése Észak-Erdély 
felé. (290. o.) Kifogásoljuk továbbá a 
német külügyminisztériumi iratok mel
lett a magyar külügyi anyag mostoha 
kezelését, amely több hibát eredménye
zett: pl. a németek elnézték Kelet-Szlo
vákia megtámadását (159. o.), holott 
Sztójay berlini magyar követ világosan 
tudósít az engedélyről,3 vagy a buka
resti német követ jelentése alapján a 
szerző valószínűsíti, hogy az 1939 
augusztusában lezajlott Románia elleni 
magyar katonai előkészületek a néme
tekkel történő megegyezésen alapszanak 
(267. o.), majd a következő oldalon ezzel 
ellentmondó adatokat közöl, vagy sze
rinte a lengyel határ felől is bevetettek 
magyar szabadcsapatokat (151. o.), hol
ott ez csak terv maradt, nem is beszél
ve apróbb dátumhibákról, mint Bródy 
és a fogságba esett szabadcsapatosok 

3 OL. KÜM. számjel 1939, bejövő Berlin, 
1939. március 28. 
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március elején és együtt szabadultak 
(164. o.), vagy Fenczik október végén 
szökött Magyarországra (151. o.). 

Az itt elmondottak azonban alapjá
ban véve nem kisebbítik a mű értékét. 
A szerző egy még járatlan terepen vál
lalta magára az úttörés nehéz feladatát, 
s ennek dacára biztos kézzel nyúlt az 
egymással összegabalyodott nacionaliz
musok eseményeinek sűrűjébe, és vá
lasztotta ki belőlük a lényegeseket, a 
jellemzőeket. A komoly mennyiségű 

adat és azoknak marxista szellemű igen 
igényes feldolgozása nagy segítséget je
lenthet a nemzeti önérzet tisztázásában, 
a még sok helyen mindig élő és ható 
nacionalizmusok elleni harcban, és így a 
szakembereknél jóval szélesebb körben 
kelthet figyelmet. Éppen ezért sajná
latos, hogy a könyvet a kiadó viszony
lag borsos áron és csak igen kevés, 
mindössze 1200 példányban bocsátotta 
közre. 

Faragó Tamás. 
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I. SZ. KONYEV: 

A NEGYVENÖTÖS ESZTENDŐ 

(Budapest, Zrínyi 

Konyev marsall könyve azokat a 
hadműveleteket eleveníti fel, amelye
ket az 1. Ukrán Front 1945. január 12-
től május 9-ig folytatott. Ez a rövid, 
néhány hónapos időszak hozta meg a 
végső győzelmet a fasiszta Németor
szág fölött. 1945-ben az 1. Ukrán Front 
csapatai négy jelentős hadművelet 
eredményeként a Visztulától az Ode
ráig, majd onnan a Neisséig, végül Ber-

Kiadó, 1968. 290 o.) 

lintől Prágáig jutottak el, ott fejezték 
be a második világháborút. 

A könyv számottevő helyet foglal el 
az egyre gazdagodó szovjet memoáriro
dalomban. Egyaránt figyelembe veszi 
a második világháború története iránt 
érdeklődő olvasóközönség és a had
művészet kérdéseivel foglalkozó kuta
tók igényeit, őszinte, hiteles képet ad 
az 1. Ukrán Front tevékenységéről eb
ben az eseménydús, történelmi jelentő
ségű időszakban; nem hallgatja el a 
nehézségeket és azokat a problémákat, 
amelyek befolyásolták az események 
menetét. 

Az első fejezet a Visztula—oderai 
hadászati támadó hadművelet előkészí
tését és végrehajtását tárgyalja. A 
szerző a frontparancsnok szemszögéből 
láttatja az olvasóval a helyzetet és fel
adatot. Szemléletesen érzékelteti a híd
főből indított támadás megszervezésé
nek sajátosságait, bonyolultságát. Szám
ba veszi a lehetőségeket, azok várható 
következményeit, és megindokolja sa
ját elhatározását. Ez a tárgyalásmód, 
amely jellemző a munka egészére, le
hetővé teszi az olvasónak, hogy belül
ről lássa a történteket, s mintegy 
átélje mindazt, amiről a könyvben szó 
esik. 

A Visztula—oderai hadművelet egyik 
jelentős eredménye volt a sziléziai 
iparvidék felszabadítása. Ezt a felada-
datot az 1. Ukrán Front csapatai oly 
módon oldották meg, hogy a szó szoros 
értelmében kincset érő körzet teljes 
épségben került a népi Lengyelország 
birtokába. Ez a művelet — a bekerített 



ellenséges csoportosítás nyílt terepre 
szorítása egy tudatosan nyitva hagyott 
folyosón keresztül — részletesebb tár
gyalást érdemelt volna. Kár, hogy a 
szerző ettől eltekintett. 

A második fejezet az Oderától a 
Neisséig terjedő hadi úton lezajlott ese
ményekkel foglalkozik. Konyev mar
sall vázolja azokat az okokat és kö
rülményeket, amelyek következtében 
le kellett mondani az eredeti elgondo
lásról — a támadás kifejlesztéséről 
Berlin irányában. Szembeszáll azzal a 
véleménnyel, amely tagadja a Neisse 
eléréséért folytatott hadművelet szük
ségességét. E vélemény szerint: „cél
szerűbb lett volna megállni az Oderá
nál, ott erőket gyűjteni, majd a néme
tek védelmét áttörve egyetlen lendü
lettel megtenni az 1. Ukrán Frontot 
Berlintől elválasztó távolságot." A 
szerző azt az álláspontot képviseli, 
hogy a Neisse elérése feltétele volt 
Berlin gyors elfoglalásának. Nem tart
ja megalapozottnak azt a nézetet sem, 
amely szerint már februárban meg 
kellett volna indítani a közvetlen tá
madást Berlin ellen. 

Ez a két nézet összefügg azzal a 
Csujkov marsall által képviselt állás
ponttal, amely helyteleníti a főhadi
szállás utasítását a kelet-pomerániai 
német csoportosítás felszámolására, a 
visztula—oderai hadművelet befejezése 
után. Csujkov marsall szerint ez a pa
rancs indokolatlanul késletette a ber
lini hadművelet megindítását. Konyev 
marsall ebben a könyvében nem bí
rálja a főhadiszállást a kelet-pomerá
niai hadművelet elhatározásáért, ha
nem az adott helyzetből vonja le a 
maga következtetését az 1. Ukrán Front 
harctevékenységének és lehetőségeinek 
saját véleményétől eltérő értékelések
kel kapcsolatban. Az 1945 februári idő
szakban lezajlott események és lehe
tőségek eltérő megítélése érdekes vi
tára adott okot a szovjet hadtörténeti 
irodalomban. Csak sajnálni lehet, hogy 
e memoár szerzője ilyen röviden rea
gált a kérdésekre. 

A könyv harmadik, s egyben legter
jedelmesebb fejezete a berlini hadmű
velettel foglalkozik. 1945. április 1-én 
Konyev marsallt Zsukov marsallal, az 
1. Belorusz Front parancsnokával 
együtt a moszkvai főhadiszállásra ren
delték, ahol tudomásukra hozták, hogy 
az amerikai-angol parancsnokság Ber
lin elfoglalására készül, holott koráb

ban a szövetségesek a szovjet hadse
regtől kívánták e feladat végrehajtását. 
Sztálin kérdésére a két frontparancs
nok kijelentette, hogy a legrövidebb 
időn belül kész a hadművelet megin
dítására. Berlin közvetlen elfoglalása 
az 1. Belorusz Front csapataira várt. 
Sztálin azonban a hadművelet tervé
nek jóváhagyásakor a két front közötti 
sávhatárt csak Lübbenig rajzolta rá a 
térképre, s ez lehetőséget adott arra, 
hogy az 1. Ukrán Front — sikeres tevé
kenység esetén — erői egy részével 
részt vehessen a német főváros elfog
lalásában. Konyev marsall elmondja, 
hogy ezzel a lehetőséggel kezdettől szá
molt és a frontjának jobbszárnyán el
helyezkedő 3. gárda harckocsihadse
regnek kiadott parancsában egy harc
kocsihadtestet és egy lövészhadosztályt 
konkrétan kijelölt külön arra a célra, 
hogy délről támadják Berlint. A későb
biekben aztán a hadműveleti helyzet 
úgy alakult, hogy 1. Ukrán Front nem 
csupán az előre kijelölt csapatokkal, 
hanem több hadsereggel vett részt Ber
lin ostromában és elfoglalásában. 

A fejezet naplószerűen, naponkénti 
részletezéssel tartalmazza az 1. Ukrán 
Front támadási sávjában lezajlott ese
ményeket; rögzíti a harccselekménye
ket, a németek ellenintézkedéseit, a 
helyzet változásait. A szerző jól érzé
kelteti a feladat nagyságát és bonyo
lultságát. Rámutat, milyen elkeseredet
ten küzdöttek a hitlerista csapatok, s 
milyen jelentős erőfeszítéssel kísérel
ték meg a szovjet erők feltartózta
tását. 

1945. április 28-án, néhány nappal a 
berlini hadművelet befejezése előtt a 
főhadiszállás már új feladatot állított 
Konyev marsall csapatai elé. Prága 
irányában kellett csapást mérnie a 
Schröder tábornagy parancsnoksága 
alatt álló „Közép" hadseregcsoport 
szétzúzása, Csehszlovákia fővárosának 
felszabadítása céljából. Ezzel a hadmű
velettel foglalkozik a könyv utolsó fe
jezete. Konyev marsall a prágai had
művelet leírását is átszövi epizódok
kal, személyes élményeivel, eközben 
számos bajtársáról rajzol emberi, ka
tonai, hadvezéri portrét. Ebben a feje
zetben emlékezik vissza Omar Bradley 
tábornokkal, a 12. amerikai hadse
regcsoport parancsnokával történt ta
lálkozására is. 

A befejező részben a szerző leírja 
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véleményét és tapasztalatait a pa
rancsnoki munkáról. Könyve hozzáse
gít a háború utolsó hónapjaiban lezaj
lott események jobb megismeréséhez, 
hadművészeti tapasztalatainak elem

zéséhez és értékeléséhez. Megjelenteté
sével a Zrínyi Katonai Kiadó hasznos 
szolgálatot tett és gondos, elismerést 
érdemlő munkát végzett. 

Tóth Sándor 
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MORVA TAMÁSNÉ-HETÉS TIBOR-TÓTH SÁNDOR 
CSAK SZOLGALATI HASZNALATRA 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 576 o). 

**!im «kto*«! m » , 

A Hadtörténelmi Intézet és a Zrínyi 
Katonai Kiadó közös gondozásában 
megjelent kiadvány az első forráspub-
hkáció az ellenforradalmi Horthy-rend
szer hadseregéről: ily módon hézagpótló 
s igen jelentős munka rnind a történet
tudomány, a közép- és felsőoktatás, 
mind pedig a politikai propaganda 
szempontjából. 

A kötet szerzői — Morva Tamásné, 
Hetes Tibor és Tóth Sándor — olyan 

dokumentumokat tárnak a történettu
domány művelői és az érdeklődő olvasó
közönség elé, amelyek néhány évtized
del ezelőtt egy azóta letűnt rezsim or-
szagvezető tevékenységének „Boríték 
alatt kezelendő!", féltve őrzött i,ratai 
voltak, s amelyek a szocialista magyar 
történet- és hadtörténet-tudománynak 
a Horthy-hadseregről eddig megrajzolt 
kepét igen sokoldalúan és meggyőzően 
megerősítik, illetve több vonatkozásban 
uj, értékes adatokkal kiegészítik. 

A dokumentumkötet a Horthy-kor
szak es hadserege negyedszázados törté
netének legbizalmasabb, egyben legis-
meretlenebb eseményeibe és gondosan 
rejtett titkaiba avatja be az olvasót. Az 
egyes iratokat tanulmányozva egy olyan 
fegyveres erő életét ismerjük meg 
amelyről huszonöt éven át azt hangoz
tatták, hogy mentes minden politikától, 
holott születésétől dicstelen megszűné
séig a legreakciósabb politikát szolgál-
tci. 

A szerzők ebben a kötetben az 1919— 
1938-as évek, valamint a Horthy-hadse-
reg erkölcsi-politikai karakterét bemu
tató iratanyagát közlik. Ebből az tűnik 
ki, hogy a kiadványt egy másik követi, 
amelyben a létrehozott hadsereg szer
vezésének az államapparátusban betöl
tött szerepének konkrétebb megvilágítá
sát adják. Erre egyébként a szerzők 
utalnak is. 

A mű tematikai megoldása változa
tossá, egyben olvasmányossá teszi a 
publikált iratanyagot. Rendkívül figye
lemreméltó a szerzők foirrásközlésének 
módszere is. A hármas kollektíva az 
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egyes dokumentumokhoz kommentár
ban rögzíti észrevételeit és kritikai 
megjegyzéseit, emellett röviden össze
foglalja a témához tartozó más, a kö
tetben nem publikált irat lényegét — 
ezzel elősegítve a kérdés jobb megérté
sét. 

A forráspublikáció időben két részre 
tagozódik. Az I. részben az 1919—1921-es 
évek eseményeivel kapcsolatos iratokat 
találjuk. Ezek a „titkos", „szigorúan bi
zalmas" és „bizalmas" okmányok bemu
tatják a Horthy-hadsereg létrehozásá
nak körülményeit, a fehérterror és a 
nyílt katonai diktatúra tevékenységét, a 
hadsereg belső életét, a társadalmi, faji 
és politikai megkülönböztetések lánco
latát, a fegyveres erő revíziós tervét és 
a tisztikar szellemi arculatát. Ebben a 
részben olvashatunk a különleges ala
kulatok megszervezéséről és viselt dol
gairól, valamint arról, milyen szerepet 
játszottak az antanthatalmak az ellen
forradalmi hadsereg megteremtésében. 

A dokumentumkötet II. részében kö
zölt iratokból megtudjuk, hogyan épí
tették ki az ellenforradalmi fegyveres 
erőt, s milyen szerepet töltött be e had
sereg az ország fasizálásában és mili-
tarizálásában. Ugyancsak itt találjuk 
Horthy, Gömbös, Soós, Shvoy, Rácz és 
Sónyi tábornokok, katonai attasék és 
más vezető személyiségek leveleit, em
lékiratait, valamint jelentéseit, amelyek
ből egyértelműen kitűnik, hogyan lán
colták a magyar honvédséget Mussolini 
és Hitler fasiszta hadseregéhez, továbbá 
milyen erőfeszítéseket tettek a hadfej
lesztés és a hadseregnek a háborúra 
való felkészítése érdekében. E részben 

publikált okmányok bemutatják még a 
Horthy-hadsereg politikai megbízható
ságának biztosítására irányuló törekvé
seket és a szélsőjobboldali elemek út
jának egyengetésére tett erőfeszítéseket 
is. Egyébként e részben más politikai vi
szonyok között, de azonos problémák 
tükröződnek: kalandortervek, faji és 
politikai megkülönböztetés, pánikszerű 
félelem a kommunizmustól, törekvés az 
ország lakosságának, különösen az ifjú
ságnak revizionista, irredenta, militaris
ta szellemű nevelésére. 

A szerzők a fejezetek egyes tárgykö
rein belül a dokumentumokat időrend
ben közlik, eltekintve néhány kivétel
től, amikor az egymást szorosan kiegé
szítő iratokat egymásután adják. Az 
egyes okmányokat ellátták szerkesztett 
címmel is, feltűntetve az irat küldőjé
nek és címzettjének nevét, valamint be
osztását — kiemelve a dokumentum lé
nyeges mondanivalóját. Az iratok után 
az olvasó megtalálja azok jellegét és őr
zésének helyét — s mint már korábban 
utaltam rá, sok okmányt kommentárral 
láttak el, amelyben ismertetik az irat 
keletkezésének és történetének fonto-
sabb körülményeit. 

A szerzők a dokumentumokban meg
hagyták az aredeti rövidítéseket, de a 
függelékben megadják ezek magyaráza
tát. 

Az okmánypublikációhoz Tóth Sándor 
írt bevezető tanulmányt, amely meg
könnyíti, hogy az iratok mozaikjaiból 
összefüggő képet alakítsunk ki ma
gunknak az ellenforradalmi Horthy-
hadseregről. 

Molnár Pál 
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MOLNÁR JÁNOS: 
ELLENFORRADALOM MAGYARORSZÁGON 1956-BAN 

(A polgári magyarázatok bírálata) 

(Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. 267 o.) 

El * 

Magyar
országon 

1956-ban 

A 1966-os ellenforradalom fokozódott 
mértékben irányította Magyarországra 
a külföld figyelmét. 

Ez az érdeklődés kétoldalú volt: a 
szocializmus hívei aggódva szemlélték 
a magyarországi események híreit, míg 
az imperializmus erői politikai vágyál
maik beteljesülésében reménykedtek. 

Közvetlenül az ellenforradalmat kö
vető időszaktól egészen napjainkig a 
koncepciók egész sora született meg. 

Hiba lenne tagadni, hogy 1956-ról 
még ma is egymástól eltérő és ellenté
tes vélemények hangzanak el. Hozzá
vetőlegesen három felfogás kristályoso
dott ki. Az egyik tábor azt vallja, hogy 
1956 kezdettől fogva ellenforradalom, 
mások szerint viszont forradalom volt 
és az is maradt. Vannak olyanok — 
számuk lassan minimumra csökken —, 
akik azt hangoztatják, hogy az esemé
nyek forradalomnak indultak, de ellen
forradalmivá lettek. A harmadik nézet 
szószólói szerint a kritikus fordulópont 
24-én, mások szerint 28-án, illetve no
vember 1-én volt. 

Molnár János könyve mindhárom né
zetet vallók számára fontos tanulságo
kat tartalmaz. A szerző igazolja azo
kat, akik 1956-ot ellenforradalomnak 
ítélik. A mű tudományos alaposságú el
lenérv azok számára, akik „forradalom
ról" regélnek — olyan tényanyaggal 
alátámasztva, mellyel vagy vitába száll
nak, s akkor nézeteik tarthatatlansága 
világossá válik, vagy nem veszik figye
lembe Molnár János könyvét, s így is
merik el tehetetlenségüket. A kiadvány 
azoknak, akik anyagismeret hiányában 
1956-ot a nyugaton oly divatos „utolsó 
nemzeti fellángolás"-nak vélik, olyan 
bizonyítékok tára, mely alapján felül
vizsgálhatják nézeteiket. 

A szerző célja egyértelmű: erősíteni 
az MSZMP Ideiglenes KB 1956 decem
berében közzétett határozatának törté
nelmi igazságát, miszerint „ . . . Ma
gyarországon október 23-án kezdődött 
fegyveres felkelés . . . ellenforradalom 
volt. Ezt az igazságot annak tudatában 

— 328 — 



is meg kell mondani, hogy az esemé
nyek során az országban megmozdult 
tömegek túlnyomó többsége célkitűzé
seiben, szándékában és érzéseiben a 
Magyar Népköztársaság hű fia, becsü
letes dolgozó és jó hazafi volt, nem 
pedig ellenforradalmár. 

Az októberi eseményekben becsületes 
szándékkal részt vett tömegeknek lát
niuk kell azt a keserű igazságot, hogy 
a népköztársaság államrendje és in
tézményei ellen a fegyveres felkelés 
azok részéről is az ellenforradalom cél
jait mozdította elő, akiknek ez nem 
volt szándékukban."l 

E határozatból fakad nyilvánvalóan 
a szerző másik célja: felvilágosítani 
1956 tisztán ellenforradalmi voltáról 
azokat a túlnyomóan tisztességes em
bereket, akik ideig-óráig részesei voltak 
az eseményeknek s ezért — lélektani
lag érthető — a folyamatból pillanat
nyi intervallumot szeretnének kiemelni, 
mely szerintük tiszta és forradalmi 
volt. 

A szerző számításba vette azt is, 
hogy az ellenforradalmi propaganda 
kezdettől napjainkig a fentiek ismere
tében nem az emberek értelmére, ha
nem érzelmeire szándékozik hatni. Mol
nár János ez ellen — helyesen — nem 
ellen-érzelmi akcióval, hanem kristály
tiszta logikával veszi fel a harcot. 

Igazának tudatában vállalta, hogy 
javarészt az ellenfél által írt és fel
használt irodalom segítségével bizo
nyítja a szóban forgó állítások hibás 
voltát. Ezt a törekvést igazolja a fel
használt bibliográfia is. 

A forrásokat négy csoportja osztja: 
az elsőbe a levéltári anyagok, a máso
dikban napilapok, újságok, a harma
dikba a folyóiratok és végül a negye
dik csoportba a könyvészeti anyagok 
tartoznak. 

Az első csoport anyaga magyar nyel
vű és körülhatárolható: a párt- és az 
állami szervek dokumentumait sorol
juk ide. 

A második csoport már szélesebb 
skálájú. Itt találhatjuk az ellenforra
dalmi sajtóanyag zömét, emellett szinte 
kontrollként a ma — Népszabadság — 
és a tegnapelőtt — Szabad Nép — saj
tóorgánumát. A szerző gondot fordít a 
logikai folyamatosságra, s ily módon 

1 Ellenforradalom Magyarországon 1956-
ban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967,. Mot
tó. 

figyelemmel kísérhetjük a napilapok 
tükrében is az ideológiai harcok ala
kulását az ellenforradalmat megelőző 
időtől kezdve. 

A források harmadik csoportját a 
folyóiratok adják. Három kivételével 
— Párttörténeti Közieményék, Száza
dok, Társadalmi Szemle — idegen nyel
vűek, illetve külföldön kiadott lapok, 
közöttük megtalálhatjuk szinte az ösz-
szes jelentős nyugati sajtóorgánumot. 

A felhasznált bibliográfia mennyisé
gileg is széles körű s emellett szinte 
felöleli az ideológiai nézetek összessé
gét. A fenti megállapítást illusztrálva 
a Párttörténeti Közlemények mellett 
megtaláljuk az 1956 előtt Budapesten ki
adott Irodalmi "Újságot, majd ennek 
„utódát", az angol—francia illetőségű 
Irodalmi Újságot. 

A források negyedik csoportját a 
könyvészeti anyagok alkotják. E cso
port keretében is két egységet külön
böztetünk meg: a hazai, illetve kül
földi kiadványokat. A szerző ezen be
lül is végez csoportosításokat. Külön 
adja az összefoglaló, az ellenforradalmi, 
illetve helyi jellegű kiadványokat. 

A külföldi könyvek szerzői is kü
lönféle pártállású, foglalkozású és múl
tú írók, politikusok. Nem mondhatjuk, 
hogy egyértelműen ellenforradalmi be
állítottságúak ezek a kutatók. Ennek 
ellenére végső következtetéseik kisebb-
nagyobb mértékben hibásak. Ezek a 
hibák történelemszemléletük eredmé
nyei. Az alapvető eltévelyedést azon
ban nehéz felfedezni, mivel koncep
ciójukban sok az igazság motívum. 

Ezért dicséretes Molnár János ama 
törekvése, hogy nyilvánosan is felvette 
ezekkel a nézetekkel a harcot. Emellett 
felfigyelt néhány olyan kisebb-nagyobb 
jelentőségű motívumra is, amelyek a 
magyar történelemírás figyelmét eddig 
elkerülték vagy nem kaptak meg kellő 
súlyukat, s most a helyes összefüggésbe 
kerülve valódi lényegük is megvilágo
sodott. 

A könyv objektív hangvétele feltét
lenül lehetővé teszi, hogy a józan íté-
lésű nyugati olvasó előtt is világossá 
váljon 1956 valódi története. 

Nem győzzük hangsúlyozni, milyen 
jelentőségű Molnár János okfeltáró és 
ténymagyarázó módszere ilyen szem
pontból is. 

A tanulmány alcíme: „A polgári ma
gyarázatok bírálata", vagyis a szerző 
az indirekt, kizárásos bizonyítási mód-
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szert választja. Cáfolja ellenfelei né
zeteit és ezek tükrében bizonyítja sa
ját álláspontjának helyességét. 

A könyv szerkezeti felépítése is ezt 
az utat követi. A szerző műve első 
fejezetében — születési helyeik szerint 
csoportosítva — ismerteti az ellenforra
dalomról írott kiadványok koncepció 
rendszerét is. 

A második (A fegyveres felkelés ki
törése) és a harmadik fejezetben (A 
szemben álló erők helyzete október 23 
és 28 között) az ellenforradalom kez
deti időszakának eseménytörténetét ad
ja. Az egyes megmozdulásokról szóló 
irodalmat ismertetve szinte vitára 
kényszeríti a megidézetteket. Koncep
ciójuk és esemény látásuk közötti kü
lönbségekre irányítva figyelmünket 
mutatja be, hogyan cserélik céljuknak 
megfelelően a tények sorrendjét, meg
hamisítva így a valódi történést. Ez
zel eléri, hogy 1956 ellenforradalmi jel
lege mind elméletileg, mind gyakorla
tilag világossá válik az olvasó előtt. 

A negyedik fejezetben (A revizionis
ta csoportok tevékenysége) az ellen
forradalom ideológiai előzményeinek 
összefoglalását adja. Biztos kézzel vi
szi végig a gondolatot, miszerint e cso
portok ideológiájának konkrét meg
nyilvánulási formája előbb-utóbb, de 
egyértelműen ellenforradalomhoz kel
lett hogy vezessen. 

A következő fejezet címében (Mun
kástanácsok) a tartalom is benne van. 
Remutatja a munkástanácsok szerepét 
az ellenforradalom alatt és a közvet
lenül utána következő időszakban. Be
hatóan elemzi e szervek fontosságát 
különböző történeti korokban (1917) és 
a szervet létrehozó erők jellegétől füg
gően forradalmi, illetve ellenforradal
mi szerepét. Az 1956-os munkástaná
csok az ellenforradalmi erők szülöttei 
és eszközei voltak. 

A hatodik (A fegyveres csoportok 
1956-ban) és hetedik fejezetben (Az el
lenforradalom megerősödése) az ellen
forradalmi „hadsereg" alakulásának, 
szerveződésének és tevékenységének 
vagyunk tanúi. 

Az utolsó fejezet (A magyarországi 
ellenforradalom tanulságai) bemutat
ja, miként helyezi el a szerző az ese
ményeket a világpolitikai folyamatban, 
határozottan kijelentve, hogy 1956 
perspektíváiban is vitathatatlanul el
lenforradalmi folyamat volt. 

Molnár ciános könyvéről egyértel
műen állíthatjuk: jól sikerült munka. 
Gondolatai kristálytiszták és érthetőek. 
Tényanyaga nagy, amellett elmélyült 
válogatásról tesz tanúbizonyságot. A 
mű megérdemelné, hogy minden egyes 
problémafelvetésére kitérjünk. Ám ez 
nem lehet az ismertetés célja. Feltét
lenül szükséges azonban, hogy néhány 
kérdéssel részletesebben foglalkozzunk 
— mintegy jelezve a könyv logikai és 
történeti kérdésfeltevéseit, módszereit. 

Kiindulási tétele meghatározó: „Az 
ellenforradalom történetében október 
23 kétségkívül fontos — bár korántsem 
a legfontosabb — állomás. Október 23 
már következmény vo l t . . ."2 

Ez az állítás eleve kizárja az ellen
forradalom kitörésének spontán, s 
nyugaton oly szívesen hangoztatott 
jellegét. Két kérdést emelnénk ki. Az 
egyik az a bizonyos Gerő-beszéd. Gerő 
megnyilatkozása a nyugati történészek 
manipulációinak tárgyává lett. Az el
hangzás időpontját tetszés szerint ál
lapítják meg, csak arra ügyelnek, hogy 
a beszéd megelőzze a fegyveres felke
lés kitörését, s így a felkelést válasz
ként állítják be. A másik kérdés is 
nagy múltra tekint vissza: ki lőtt elő
ször a rádiónál? 

Molnár János mértékadó és meggon
dolt. Történetfilozófiáját kifejtve vála
szol. Leszögezi, egy történelmi esemény 
vizsgálatánál nem elegendő a szituá
ció ábrázolása, hanem ennek előzmé
nyeit kell felderíteni. Ennek alapján 
mondja: az ellenforradalom okai az 
1950-es évekre nyúlnak vissza. Ekkor 
erősödik meg hazánkban a személyi 
kultusz. 1953-ban megkezdődött, de 
nem elég intenzíven az ebből eredő 
hibák felszámolása. A visszaélések 
nyilvánosságra hozása még csak nö
velte a tömegek elégedetlenségét. Az 
így kialakult helyzetet használták fel a 
revizionisták és más ellenforradalmi 
elemek politikai céljaik megvalósítá
sára. Rátérve Gerő személyére, kifejti, 
hogy hiba volt meghagyni őt a titkári 
pozícióban, de október 23-i beszédét a 
rádió 20 órakor közvetítette — „Köz
ben pedig már lőtték és az hangosabb 
volt minden szónoklatnál."3 Ezek után 
nyilvánvaló, hogy másodrendű a „ki 
lőtt először" kérdés, már csak azért is, 
mert a tüntetők már fegyverrel ren-

2 u o . 30. o. 
3 Uo. 52. o. 
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delkeztek, amit nem lehet a véletlen 
rovására írni. 

Szinte az összes véleményt szem 
előtt tartva és ezzel polemizálva bizo
nyítja a szerző, hogy az október 23-án 
kezdődő megmozdulás hogyan csúszik 
még fokozatosabban jobbra. Megcáfol
ja a Nagy Imre-féle fogság legendá
ját, s feltárja politikájának tényleges 
mozgató rugóit. 

A könyv egyik legtöbb izgalmat ma
gában rejtő problémája a revizionis
tákról írt fejezet. 

Molnár János pontosan körülhatárol
ja a revizionizmus fogalmi és tartalmi 
körét, teljes képét adva a magyaror
szági revizionisták csoportjainak. A ki
advány különböző részeiben pedig ki
mutatja ezek fokozódó aknamunkáját. 
Ugyanakkor jelzi azt is, hogy az ellen
forradalom kitörésének egyik fontos 
oka a Rákosi és csoportja szektáns, hi
bás politikája. Azt is figyelembe vesz-
szük, hogy a szerző hangsúlyozottan a 
polgári irányzatok bírálatát tűzte ki 
célul maga elé. Ennek ellenére mégis 
hiányolható, hogy az ellenforradalom 
kitörésének az MSZMP által megadott 
négy oka közül egyik-másik kevesebb 
súllyal szerepel, vagy nem kapja meg 
az őt megillető helyet az összefüggé
sekben. 

A mű elolvasása után nincs kétsé
günk aziránt, hogy Magyarországon 
1956. október 23. és november 4. kö
zött ellenforradalom volt. 

Különös érdeklődésre tarthatnak szá
mot mind a kutató, mind az olvasó 

szempontjából az ellenforradalom fegy
veres erejéről szóló megállapítások is. 

„A magyarországi ellenforradalom 
alatt fegyveres harcok november 4-ig 
tulajdonképpen csak a fővárosban vol
tak."4 Ezek a fegyveres csoportok ak
tív és önálló erőként működtek és hoz
tak létre különböző szervezeteket — 
s emellett ellenőrzési jogokat is gya
koroltak. 1956 októberében lezajlott el
lenforradalmi események jellegével 
kapcsolatosan döntő bizonyíték a „for
radalmi hadsereg" szociális összetéte
lének vizsgálata. Ugyanis, ha máshol 
nem, ezen a ponton igencsak kilógott 
a lóláb, és ezt a nyugati történészek a 
legnagyobb igyekezetük dacára sem 
tudták palástolni a „szabadságharcos" 
mítoszával: Pongrácot és társait még a 
nyugati sajtó is „Pongrác csirkefogó 
bandái"3 névvel illették. Ismerteti a 
szerző az október 31-i Kilián-laktanya-
beli értekezletet és annak jelentősé
gét, s hitelesen bizonyítja, hogyan vál
nak a kezdetben vegyes összetételű 
csoportok az idők folyamán egységes 
terrorszervvé. 

összegezve, Molnár János könyve 
nagy élmény és komoly eredménye a 
marxista magyar történetírásnak. Po
zitívumai, melyekre többször kitértünk, 
meghatározzák a mű értékét. 

Kiss Sándor 

í U o . 153. O. 
5 U o . 155. O. 
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ÚJVÁRI IMRE LÁSZLÓ: 

KATONÁK ÉS HÉTKÖZNAPOK 

(Budapest, Zrínyi 

uivÄRi mm USZLÓ 

KATÓNAK és 
HÉTKÖZNAPOK 

i 

örömmel üdvözöljük Üjvári Imre 
László most megjelent újabb kötetét, 
amelynek harminchét hosszabb-rövi
debb írása egyének és közösségek sor
sán, történetein keresztül mutatja be 

i Kiadó, 1967. 314 o.) 

honvédeink és tisztjeink mindennapi 
életének gondjait, örömeit. 

Műfaji szempontból különböző írá
sokkal találkozunk a könyvben: a ri
port formája váltakozik benne a ki-
poentírozott, csattanós, rövid lélegzetű 
novellával- Küzdelmes, nehéz emberi 
életsorsok vonulnak el előttünk, olyan 
embereké, aikik számos megpróbálta
táson mentek keresztül, de mindvégig 
megmaradtak elvhű, kommunista em
bereknek. („Ember a szavak mögött", 
„Egy hadbíró hétköznapjai", „Sebhely 
a szív fölött".) A bajtársiasság nagy
szerű példáját bizonyítja a „Ház tég
lából és emberségből" című novella. 
Hőse Nézics Ferenc honvéd, akinek 
aknaszedés közben mindkét keze szét
roncsolódott. Bajtársai egy pillanatra 
sem hagyták el: ott voltak mellette a 
kórházban, ápolták, majd amikor fel
gyógyult, házat építettek neki a falu
jában. A honvédek áldozatkészségét 
példázza a „Gátakon" című írás is, 
amely a hősies helytállást, az árvízzel 
folytatott küzdelmet jeleníti meg drá
mai formában. És ilyen drámai fe
szültséget ábrázol a „Karambol a le
vegőben" és az „Életveszélyes másod
percek" is, amelyeknek hősei a leve
gőben, a pilótafülkében ülve vívják 
élet-halál küzdelmüket. 

A szerző nagyszerű érzésekkel, rea
lista stílussal, a táj életszerű megele-
venítésével vetíti az olvasó elé a had
gyakorlatokat, például „Az utolsó dél
előtt", vagy a „Harc a Dunánál" című 
írásokban. Az események olyan látomás
szerűen peregnek, mint a mozivásznon, 
olyan újszerűen és gyorsan, hogy az 
olvasó bele tudja élni magát a törté-



nésbe. Az említett írásoknak mintegy 
ellenpólusaként bukkannak fel a kötet
ben a szomorú, megindító történetek — 
mint például „A katonák édesanyja". 
Idős Gyenes Györgyné nagyobbik fiát 
az ellenforradalmárok meggyilkolták, 
s a megtört szívű anya az esztendők 
múlásával sem bír szabadulni fájó 
emlékétől. 

A kötetből kimagaslik három jól 
megkomponált, humoros hangvételű 
rövid írás: a „Sorozás", „A jazzdobos" 
és „A kortes". Az elsőben remek lé
lekrajzzal mutatja be a sorozáson ösz-
szegyűlt fiatalok néhány típusát. A kö
vetkező témája groteszk, ironikus: a 
fogdában három fiatal katona. Egyikük 
az egység egyetlen jazzdobosa, aki az
zal kérkedik két társa előtt, hogy mind
járt kiengedik, mivel az egység zene
kara délután fellép, s szükség van a 
dobosra. A feszültség: a három fogdába 
dugott katona vitatkozása azon, hogy 
kinek lesz igaza. A konfliktus megol
dódik: a jazzdobost nem engedik ki a 
zárkából. „A kortes" című novella té
mája egy háború előtti választási-kam
pány, mikszáthi anekdotikus hangvé
tellel. 

A könyv legjobb írása azonban két
ségkívül az utolsó: a „Család a vihar
ban". A szerző valósággal rendőri nyo
mozást folytat egymásról mit sem tudó 
öt testvér után, akiket apjuk a harmin
cas években a lelencházba adott, s 
akik onnan indultak külön utakon az 
életnek. Az egyetlen meglevő szálon 
haladva Ű j vári Imre László fokozato
san fogja egybe a többi szálakat, az 
ország különböző vidékein megtalálja 
a szétszórtan élő testvéreket, s azok 
sorra elbeszélik életük történetét, gyer
mekkoruk megrendítő éveitől kezdve. 
így kerekedik ki egy család megrázó 
története, melynek tagjait a Horthy-
korszakban a nyomorúság szórta széjjel 
az országban, s akik csak a felszabadu
lás után találták meg emberhez méltó 
életüket. 

Újvári Imre László ezzel a könyvé
vel pályájának egyik magaslatára ér
kezett el. A jövő dönti el, hogy a már 
elért hangját, fokozatosan kikristályo
sodó stílusát, hőseivel azonosuló ér
zésvilágát, a kevés mondással sokat
mondó művészetét mennyire sikerül to
vábbfejlesztenie. 

Váradi László 
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A SZÁZADOK 1967. ÉVI 3—4. SZAMÁRÓL 

Az előző év 4—5. számában olvas
hattuk Mályusz Elemérnek középkori 
krónikáinkról írott igen alapos és mód
szereiben is érdekes tanulmányát. Most 
Kristó Gyula, a szegedi tudomány
egyetem fiatal tanársegéde foglalkozik 
ismét a folyóirat hasábjain a króni
kák kérdésével. („Anjou-kori króni
káink") Már a XIX. század második 
felének történetírói (Marczali Henrik) 
feltételezték, hogy Ákos mester, illetve 
Kézai Simon 1272-vel kezdődő feljegy
zései és a XIV. századi krónikaszinté
zis között kellett léteznie egy ún. köz
vetítő krónikának, amelyet Marczali 
után a történeti irodalom máig is Bu
dai Minorita Krónikának nevezľ A szá
zadfordulótól vitakérdés, hogy vajon 
ez az „átvezető" krónika egy szerző 
művének, vagy pedig több kéztől szár
mazó feljegyzések halmazának tekint
hető-e. A szerző szerint ez az első 
XIV. századi krónikánk — tartalmi és 
stílusvizsgálatok alapján kimutatha
tóan — négy szerző műve. Az egy
másután író, különböző pártállású és 
politikai pozíciójú szerzők munkái 
több továbbfolytatásban és kéziratban 
maradhattak fenn, de az a tény, hogy 
minden „továbbélésükben" az 1333-ig 
terjedő időszak elbeszélése teljesen 
azonos, azt mutatja, hogy a krónika 
1333-ig beszélte el a magyar történel
met, s végeredményben teljesen egy
ségesnek tekinthető. A Budai Minorita 
Krónika folytatóját az ún. második an
nalistában látja Kristó Gyula, aki az 
1335—1342 közötti eseményeket írta le. 
A XIV. századi krónikaszerkesztmény 
kialakítója, végső formába öntője Kálti 
Márk. A tanulmány részletesen elemzi, 
mivel bővítette ki az eddigi krónika
anyagot Marcus, illetve mennyiben 

„modernizálta", igazította azt az An
jou-uralkodók szellemének megfele
lően. Az 1342—1355 közötti események 
elbeszélése, illetve a történetek beállí
tása, komentálása arra enged következ
tetni, hogy az eddig tárgyalt krónika-
szerkesztményt egy ismeretlen minori
ta szerzetes minorita szellemű gesztá-
vá igyekezett hajlítani, ezért az Anjou
kori krónikák utolsó szerzőjét Névtelen 
Minoritának nevezhetjük. Az ő mun
kája már nem tipikus alkotása az 
Anjouk alatt virágzott krónikairoda
lomnak, sokkal inkább egy gestakísér-
letnek tekinthető. 

Berlász Jenő A pest-budai céhes 
ipar válsága és a Ferencnkori céhsza
bályozás című tanulmánya a mind in
kább az ország fővárosává (kereskedel
mi és ipari szempontból is azzá) fej
lődő Pest-Buda tőkés viszonyainak ki
bontakozását kíséri nyomon a céhes 
ipar történetén keresztül 1790—1840 
között. Először a történeti irodalom és 
a korabeli statisztikai felmérések alap
ján tekinti át a főváros nagyvárossá 
fejlődését: a mind inkább országos ke
reskedelmi központtá növekedő Pestet, 
a „magyar London" lakosságának nö
vekedését; az országos központi piac 
kialakulásával az öncélú városgazdál
kodás felbomlását. A szerző ezután — 
elsősorban levéltári, elsődleges forrá
sokra támaszkodva — bizonyítja, hogy 
noha Pest kézműipari apparátusa 
mintegy ,140 iparággal meglehetősen 
sokoldalú volt, alkalmas a városi élet 
hétköznapi szükségletén túl a fényű
zési és kulturális igények kielégíté
sére is, mégis az ipar teljesítőképessége 
alacsony színvonalon állt: 100-nál na
gyobb mesterlétszámú ipar alig for
dult elő. A céhes ipari keretek zártsága 
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és az un. szabad ipar viszonyának, 
helyzetének elemzése után a szerző 
levonja következtetését: az, hogy a fő
város termelőerői a helyi fogyasztói 
piac ellátásánál szélesebb körű terme
lésre alig voltak elegendők, azt jelzi, 
hogy ez a kézművesipar válságban 
volt. A következő fejezetben kimutatja, 
hogy a tőkés manufakturális fejlődés 
csak néhány iparágban (elsősorban a 
ruházati- és eszközkészítő iparágak
ban) tudta áttörni a hagyományos kéz
művesipari kereteket. E keretek fenn
maradásának egyik oka az volt, hogy 
a pesti kézművesek megtalálták a ke
reskedelmi tőkével való együttműkö
dést, s készleteiket el tudták helyezni 
a dél-magyarországi és erdélyi piaco
kon. A kézművesipar nem tartott lé
pést a technikai fejlődéssel, kapacitása 
igen kicsiny volt, s messze alatta ma
radt annak a színvonalnak, amelyen 
az ország gazdasági központjában áll
nia kellett volna. A szerző szerint en
nek fő oka a korszerűtlenné vált mun
kaszervezetben, a technikai munka
megosztásra való képtelenségben rej
lik. Végül a tanulmány megvizsgálja, 
hogy az 1805—1813 között bevezetésre 
kerülő céhszabályozások mennyiben 
érintették a fővárosi kézművesipart. 
Megállapítja, hogy noha ezáltal meg
teremtődött egy országos céhrendszer, 
mégis az elavult feudális céhviszonyok 
feltörése csak igen kevés sikerrel járt; 
a céhek alapvető előjogai (céhautonó
mia, céhmonopólium, stb.) megmarad
tak, s ezek miatt sem fejlődhetett kel
lően, az országos és tőkés igényeknek 
megfelelően a pest-budai ipar. 

A balkáni népek XIX. századi tör
ténelmének legfontosabb kérdése a 
nemzeti függetlenségért vívott harc 
volt. Az teljesen világosan állt a törté-
netkutatók előtt, hogy e függetlenségi 
harcok alakulásában a belpolitikai té
nyezők mellett a külpolitikai elrende
ződés, illetve az európai külpolitikai 
viszonyok alakulása jóval nagyobb sze
repet kapott, mint a történelem folya
mán más függetlenségi harcoknál ál
talában. Arató Endre tanulmánya 
most azt igyekszik kimutatni, hogy a 
század első, illetve második felében a 
nagyhatalmak egymáshoz való viszo
nyának, az európai politika fejlődésé
nek milyen irányban és mértékben volt 
determináló hatása a balkáni népek 
függetlenségi mozgalmára. („A külpo
litika hatása a balkáni népek nemzeti 

felszabadító mozgalmára a 19. század
ban") A század első felében a cári 
Oroszország külpolitikája alapvetően a 
balkáni népeket elnyomása alatt tartó 
Törökország ellen irányult, s noha e 
politikát hódító célok vezették, objek
tíve segítette a balkáni kis népek fel
szabadító küldelmét. E fél évszázad 
történelmének áttekintése azt mutatja, 
hogy a nemzetközi élet előterébe min
dig más és más balkáni nép került — 
először a szerbek, görögök és románok 
—, attól függően, hogy e népek egyál
talán megmozdultak-e függetlenségük 
érdekében. Ebben az időszakban Fran
ciaország és Anglia lényegében támo
gatja a Török szultánság fennmara
dását, s szemben áll Oroszországgal e 
kérdésben. A század második felében a 
balkáni népek küldelmében több vo
natkozásban is új elemek jelennek 
meg: egyrészt az ebben az időszakban 
fellángoló függetlenségi harcok leg
több esetben hódító célokat is követ
nek (Szerbia, Görögország, Bulgária), 
másrészt a balkáni népeket igen erős 
etnográfiai-gazdasági határok válasz
tották el egymástól, amely megkönnyí
tette a nagyhatalmak beavatkozását 
(pl. a Monarchia törekvései), s késlel
tette a török elnyomás alóli felszaba
dulást. A tanulmány továbbá rámutat, 
hogy Oroszországnak Törökországgal 
kapcsolatos állásfoglalása megváltozik 
a század végére: már inkább támogat
ja, mintsem támadja. Elemzi azokat az 
okokat, amelyek meghatározták Orosz
országnak Bulgáriával szemben folyta
tott politikáját. Végül kitér az albán, 
macedón mozgalmak történetére, s 
tárgyalja Románia viszonyát, helyeseb
ben távolmaradását a balkáni harcok
tól. 

A KÖZLEMÉNYEK között két igen 
érdekes tanulmány látott napvilágot. 
Rév Erika A védelem szerepe a nép
biztosperben c. dolgozata részlete egy 
nagyobb, az ellenforradalmi rendszer 
büntetőjogának és bírói gyakorlatának 
kialakulását tárgyaló tanulmánynak. 
Az itt közölt részlet a jogtörténész sze
mével kíséri nyomon azokat az eleme
ket a népbiztosperben, amelyek már 
a rendszer büntetőjogának kialakításá
hoz, mindenek előtt az 1921: III. tör
vénycikk felé vezettek. A tíz népbiztos 
ellen lefolytatott per 1920 áprilisában 
kezdődött, s a vád lényegében azt igye
kezett bizonyítani, hogy a Tanácsköz
társaság végeredményben egy bűnszö-
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vetkezethez hasonló köztörvényes bű
nök halmazát követte el. A szerző a 
kimondottan jogtörténeti fejtegetéseken 
túlmenően dokumentálja a védők bátor 
és jogi szempontból rendkívül színvo
nalas munkáját, megmutatja, hogy a 
Szovjetunió diplomáciai fellépésének 
milyen erős hatása volt a tárgyalás me
netére, továbbá utal az egyéb kül- és 
belpolitikai körülményekre, melyek kö
vetkeztében a per mindinkább húzó
dott, s amelyek gátolták a népbiztosok 
elítélését. (Nemzetközi szállítómunkás
bojkott, belpolitikai válság.) Végül is
merteti Kelen József és Szabados Sán
dor védekezését, idézi bátor helytállá
sukat bizonyító szavaikat. 

Ismert tétel a marxista társadalom
felfogásban és a polgári szociológiában 
is, hogy az uralkodó osztály(ok) a ha
talmat nem közvetlenül, hanem egy 
adott „politikusi" csoporton, esetleg 
más társadalmi elemekből verbuváló
dott rétegen keresztül gyakorolja. Si
pos Péter—Stier Miklós—Vida István 
most arra vállalkoztak, hogy az 1930-as 
évek magyar parlamenti képviselőinek 
társadalmi összetételét, illetve politikai 
érdekeltségét megvizsgálják, következ
tetéseket vonva le arra nézve, hogy a 
jelzett időhatárokon belül milyen jel
legű változások mentek végbe a parla
menti képviselők összetételében. Mun
kájukban lényegében a 30-as évek há
rom parlamenti ciklusának Országgyű
lési Almanachjára, a Nagy Magyar 
Compass, az 1935. évi Gazdacímtár, a 
Keresztény Nemzeti Almanach és a ko
rabeli sajtó és irodalmi feldolgozások 
anyagaira támaszkodnak. Módszerük : a 
statisztikai mutatókkal történő megkö
zelítés, amelynek alapjául az szolgál, 
hogy a képviselőket érdekeltségük, po
litikai csoportosulásaik, illetve osztály
helyzetük alapján számszerűen is meg
fogható és viszonyítható csoportokra 
bontották. E csoportok egymáshoz tör
ténő viszonyítása azt mutatja, hogy a 
30-as évek magyar parlamentjében az 
egyes osztályok és rétegek képviselete 
lényegében nem változott; annál in
kább változott a képviselők személyi 
összetétele. E változás főirányai: a 30-
as évek végére a kormánypárton belül 
erősen előretörtek a totális fasizmus 
képviselői, s ezzel párhuzamosan a fi
nánctőke személyes képviselete szinte 
teljesen megszűnt. Ugyanakkor — je
lezve a politikai folyamat jellegét — 
megnövekedett a dzsentri jellegű kö

zépbirtokos és államhivatalnoki, értel
miségi réteg számaránya. 

A VITA rovatban jelent meg ölvedi 
Ignác „Kritikai megjegyzések Tóth 
Sándor: A szovjet hadsereg felszaba
dító harcai Magyarországon c. művé
hez" bírálata. Az írás lényegében a cím
ben jelzett könyv általános és néhány 
vonatkozásban részletekbe bocsátkozó 
kritikája. A folyóirat szerkesztősége le
hetőséget adott, hogy Tóth Sándor köz
vetlenül a vitacikket követő oldalakon 
válaszolhasson. Egy hatörténelmi tár
gyú folyóirat olvasói már bizonyára is
merik e vita főbb pontjait, s a recen
zensnek nem kell részletesen beszá
molni az álláspontokról. Annyi meg
jegyzés azonban mégis idekívánkozik, 
hogy noha a Századok nem tartja fel
adatának a hadtörténelmi tanulmányok 
közlését, mégis egy-egy időszak hadtör
ténetének más és más oldalú megköze
lítése a köztörténet kutatóinak is igen 
nagy segítséget nyújthat. Különösen áll 
ez olyan időszakra, mint a felszabadu
lást közvetlenül megelőző hónapok tör
ténete, a világháború utolsó fejezete, 
mikor az állami élet minden területé
nek alakulását döntően befolyásolják a 
hadi viszonyok, ölvedi Ignác — aki 
láthatóan ugyanabban a témában ku
tatott, mint amelyből Tóth Sándor 
könyvét publikálta — aprólékos meg
jegyzések sorát teszi és néhol szemlélet
beli problémák elhanyagolását teszi 
szóvá. A kétségtelenül szigorú hangú 
„kritikai megjegyzésekre" Tóth Sándor 
azzal válaszol, hogy elfogadja a jogos 
kifogásolásokat, elírásokat, ugyanakkor 
többször utal arra, hogy bírálója olyan 
dolgokat, megállapításokat kritizál, 
amelyeket ő könyvében nem állított. 

A Művészettörténeti Dokumentációs 
Központ 1964 őszén rendezett periodi
zációs vitája a feudális korszak művé
szetének történetét tárgyalta és korsza-
kolási kérdéseit alapjában véve tisz
tázta. Most Zádor Anna arra vállalko
zik, hogy a XVIII—XX. század művé
szettörténeti periodizációját állítsa 
össze. Vázlatos, de igen szempontgaz
dag fejtegetései eredményeként a kö
vetkező periódusokat állapítja meg: — 
az érett barokk (1690 körül — 1764); 
— a klasszicizáló késői barokk (1764— 
1790); — a klasszicizmus (1790—1848); 
— a romantika, mely már 1835-től 
erősödőben van s kb. 1867-ig tart; — 
az 1860-as évek végétől 1890-ig; — 
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1890—1919; — 1920—1945, helyesebben 
az 1950-es évek végéig — egy korszak. 
A szerző vizsgálódásába bevonja a kép
zőművészeten ikívül az építészetet és más 
művészeti ágakat is, s következetesen 
töreksziik, hogy a 'korszakhatárokat ne 
kezelje mereven, hanem érzékeltesse 
azok gyakori egymásbakapcsolódását. 

Arthur Mendel, a michigani egyetem 
professzota a Szovjet—Amerikai Kap
csolatok Intézetének közvetítésével 14, 
a marxista történetfelfogás igen sok lé
nyeges pontját érintő kérdést tett fel a 
szovjet történészeknek. A kérdések zö
me a társadalmi törvényszerűségek 
marxista értelmezéséhez, a társadalom 
életét meghatározó tényezők, az ob
jektivitás, az ideológia kérdéséhez kap
csolódik. A válaszokat a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Történettu
dományi Intézetének módszertani osz
tályán dolgozó kutatók állították ösz-
sze, akik a kérdéseket és a rá adott 
válaszokat közölték a Voproszi Isztorii 
1966. évi 10. számában. A Századokban 
megjelent közlemény e cikk fordítása. 

A Történelmi Társulat és Századok 
történetét tárgyaló rovatban ezúttal 
Glatz Ferenc Szerkesztőségi munka az 
induló Századoknál c. tanulmánya, il
letve forrásközleménye látott napvilá
got. A szerző mindenek előtt arra tö
rekedett, hogy az érintett időszak egész 
vonatkozó kéziratos és nyomtatott iro
dalmát számba véve rekonstruálja az 
első szerkesztőség tevékenységét, s 
felvázolja közben a korabeli nyomda, 
levelezési, folyóiratterjesztési viszonyo
kat, s röviden betekint a történetírói 
közéletbe és a történész-műhelyekbe. 

A TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉR
DÉSEI rovatban Friedrich Weitendorf: 
A történelmi fogalmak alkotása a tör
ténelemtanításban c. tanulmánya jelent 
meg. A történelmi fogalomalkotás is
mer etelméleti kérdéseit felvetve vonja 
meg fejtegetéseinek eredményét: a tör
ténelmi fogalmak egyszerű magyará
zása nem elegendő; ha azt akarjuk, 
hogy a tanulók a társadalmi törvény
szerűségeket megértsék, akkor a törté
nelemórán közölt történelmi ismerete
ket állandóan fogalmilag általánosítani 
kell, s e fogalmakat minduntalan tör
ténelmi-logikai úton felépített fogalom
rendszerbe kell sorolni. 

A TÖRTÉNETI IRODALOM és a 
FOLYÓIRATSZEMLÉ-ben áttekintést 
kapunk hazai és külföldi történelmi ta
nulmányokról, illetve folyóiratok tör
ténelmi vonatkozású cikkeiről. A FI-
GYELÖ-ben a ceglédi Várkonyi-kiállí-
tásról és a Vendéglátóipari Múzeum 
kiállításáról olvashatunk, a KRÓNI-
KA-rovatban a Történelmi Társulat hí
rei (elnökségi tanácskozás, igazgatóvá
lasztmányi ülés, tudományos előadás
sorozat, emlékülés, pályázati eredmé
nyek), a Történettudományi Intézet hí
rei, a csehszlovák és magyar történé
szek szomolányi megbeszéléséről és a 
IX. csehszlovák—magyar jogtörténeti 
konferenciáról készített beszámoló ta
lálható. A szám utolsó lapjain jelent 
meg a nemrég elhunyt Markó Árpád, 
neves hadtörténészünk doktori disszer
tációjának vitájáról és Máksay Ferenc, 
Mucsi Ferenc kandidátusi disszertá
ciójának vitájáról készült ismertetés. 

Glatz Ferenc 
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B AK AY KORNEL: 

RÉGÉSZETI TANULMÁNYOK A MAGYAR ÁLLAMALAPÍTÁS KÉRDÉSÉHEZ 
(Dunántúli Dolgozatok 1. Pécs, 1965. 64 o.) 

A fegyvereknek különösen nagy je
lentősége van a régi korok történetének 
tanulmányozásakor, mivel a fegyverzet 
sohasem állhat ki a fejlődés sodrából, 
hiszen ezzel létjogosultságát tagadná 
meg. Éppen ezért a fegyvertörténeti és 
a régészeti anyag egyeztetése olyan 
kérdéseket oldhat meg, amelyeknek 
megvilágítását más forrásoktól hiába 
várnánk. 

Ismeretes, hogy a magyar nép élet
sorsának egyik legválságosabb korsza
kát a honfoglaláskor és az utána kö
vetkező száz esztendő alatt élte át. E 
száz esztendő elején és végén két 
olyan esemény áll, amely nemcsak ve
zető rétegünk katonai és államszerveze
ti teherbírását tette próbára, de teljes 
mélységében felkavarta népünk életét 
is. Ez a két határkő a honfoglalás és 
István keresztény királysága. Az a ma
gyar nemzedék, amely a régi hazából 
az új hazába költözött, más környezet
ben, más életlehetőségek között nőtt fel, 
mint amilyent a Kárpátok öle megkö
vetelt. A magyarság a régi hazában 
nagyjából vele egyforma életet élő — 
s ami számunkra még fontosabb: nagy
jából hasonló harcmodorú — népek 
között élt. Állandó küzdelem folyt itt 
a jobb legelőért, a védettebb téli szál
lásért, a kereskedelmi utak birtoklá
sáért. E harcokban Ázsiában és Kelet-
Európában évszázadokon keresztül a 
legfontosabb és legkedveltebb fegyver 
a szablya volt. Kelet-európai elterjedése 
a VIII—IX. századra esik. Nyilvánvaló, 
hogy a könnyűlovas harcmód váltotta 
ki széles körű alkalmazását és ily mó
don egy területhez, illetve egy néphez 

való kapcsolása helytelen. A honfogla
láskori magyar szablyák a szablyafej Io
dés legmagasabb fokát képviselik, s így 
joggal merül fel a kérdés: mi okozta a 
szablyák háttérbe szorulását és a két
élű kardok rohamos elterjedését? 

A dolgozat — a problémát már be
hatóan vizsgáló előbbi feldolgozásokra 
építve — erre keres választ a kétélű 
kardok teljes felgyűjtésével, régészeti 
leletkörülményeik értelmezésével. Ez 
ideig 70 lelőhelyről ismeretes kétélű 
kard, s ez a szám önmagában elég te
temesnek látszik, ám gondosabb vizs
gálat eredményeként kiderült, hogy leg
többjükről a puszta léten túl alig álla
nak rendelkezésünkre ásatási jegyző
könyvek, ezek nélkül pedig az anyag 
megszólaltatása gyakran igen nagy ne
hézségekbe ütközik. A szerző következ
tetései azon a 32 példányon nyugsza
nak, amelyek leletkörülményei többé-
kevésbé ismertek. 32 vizsgálható sír
ból 17-ben voltak lócsontok, övdíszé
ket három helyen jegyeztek fel. Feltű
nő, hogy más fegyver alig van a két
élű kardot tartalmazó sírokban. Lánd
zsa egyáltalán nem, fokos vagy balta 
pedig mindössze három esetben fordult 
elő. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy 
a vizsgált sírokban a legfontosabb mel
léklet a kétélű kard, ezt követi a ló és 
lószerszám. A fegyverzet szempontjá
ból lényeges még az íj, a tegez és a 
nyílcsúcs. Ez utóbbinak feltehetően 
rangjelző szerepe is volt. Az összes 
egyéb lelet csak harmadrangú szerepet 
játszik, mivel személyi jellegűek. Szem
betűnő, hogy védő fegyverzetnek a leg
csekélyebb nyoma sem észlelhető a sí-
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rokban. Szendrei János és Nagy Géza 
ugyan feltételezte, hogy a sodronypán
cél és a könnyűsisák a magyaroknál is 
használatban volt, de a kutatásnak 
sodronypáncélt már feltétlenül felszín
re kellett volna hoznia ennyire inten
zíven folyó ásatás után, s így ez bíz
vást törölhető honfoglaláskori felszere
lésünkből. A sisaknál más a helyzet. 
A korabeli ábrázolásokból jól ismert 
roxolán-típusú bőrpikkelyes sisak va
lóban meg lehetett a honfoglalóinknál, 
de a sírokban elpusztult. 

Külön kell szólnunk a kardok hüve
lyéről. A magyarországi leletanyag 
vizsgálata kétségtelenül azt mutatja, 
hogy a kardhüvelyek fából készültek. 
A kardok pengéire rátapadt famarad-
ványok sajnos nem nyújtanak elég ala
pot ahhoz, hogy pontosabb rekonstruk
ciókat végezzünk. A magunk részéről 
azonban úgy érezzük, hogy ezen a té
ren nem reménytelen egészen a hely
zet. Csak a technikai eszközökkel és 
személyzettel rendkívül silány an fel
szerelt ásatásaink következménye az, 
hogy még a menthető szerves anyag jó 
része is megsemmisül a feltáráskor. Az 
a tény, hogy a kétélű, nehézkardok 
zöme egyszerű mellékletű, nagyobb 
sírszámú temetőkben fordul elő, arra 
figyelmeztet: az új sereg elsősorban 
szegényebb sorban élő szabadokból rek-
rutálódott. Ez az első nagy különbség 
a régebbi fegyveres^ erővel szemben, 
amely javarészt törökös eredetű, köny-
nyűfegyverzetű és a — leletek tanúsá
ga szerint — gazdag férfiakból tevő
dött össze. Nem kerülheti el figyel
münket, hogy azokban a temetőkben, 
ahol kétélű kard van, szablya (négy ki
vételtől eltekintve) egyáltalában nincs. 
A négy kivétel elemzését, okának meg
magyarázását hiányoljuk a tanulmány
ból. 

Ezek a kétélű kardokkal felfegyver
zett katonák alkották a fejedelem új 
katonai kíséretét, a fejedelmi sereget, 
amely azonban nem azonos a fejedel
mi testőrséggel. A fejedelmi testőrség 
általában idegen származású és kis 
számú volt. Világosan tükröződik ez a 
kettősség krónikáinkban is, ahol István 
katonaságáról azt olvassuk, hogy a test
őrség élére két parancsnokot állított, 
Hontot és Pázmányt; az egész sereg ve
zérévé pedig a német Vencelinust tet
te meg. Győrffy György meggyőzően 
mutatta ki, hogy a királyi testőrség ek
koriban nálunk is idegenekből (oro
szok, németek, angolok stb.) állott. Két

ségtelenül modern volt ezek fegyver
zete is, de sírjaikat semmiképpen sem 
kereshetjük a pogány rítusú magyar 
temetők halottai között! A szerzőnek 
ez a megállapítása helyénvalónak tű
nik és igen komoly figyelmet érdemel 
a további feltárások során. 

Az új katonai kíséret Géza fejedelem 
idejében születik és kétségtelenül nyu
gati mintájú volt, habár valamivel 
könnyebb fegyverzettel, mint a példa
képül vett seregek. Géza fejedelemnek 
a németség ellen viselt harcokban ütő
képes, fejedelemhű seregre volt szük
sége, így tudott csak olyan hatalom
ra szert tenni, mely alapja lehetett a 
feudális magyar államnak. A társadal
mi fejlődés szükségszerű velejárója volt 
a fentebb vázolt folyamat. A fejedel
mi, később a királyi tulajdonba jutó 
földek mennyisége egyre nőtt s így a 
hagyományos foglalkozását űző szabad 
pásztor földtulajdonát egyre inkább a 
bekebelezés fenyegette. Aki tehette, ka
tonai szolgálatra lépett és elszegődött 
a nemzetségfők vagy éppen a fejede
lem mellé. Az írott történeti adatokból 
azt látjuk, hogy a milesek zöme köz
rendű ember volt eredetileg. A fejede
lem látta el őket ruhával, fegyverrel, 
élelemmel, majd idővel birtokadomány-
nyal. Ez azonban azt jelentette, hogy a 
vitéz függött az urától, hűséggel szol
gált neki. A régi vezető réteg hatal
mának letörése éppen a fejedelmi ka
tonaság erejével volt lehetséges. Mivel 
a kardos temetkezések kivétel nélkül po
gány rítusúak, ily módon e katonák el
temetése mindenképpen a keresztény
ség megszilárdulása előtt kellett tör
ténjen. Ismeretes, hogy az egyházi 
szervezet megszilárdulása István ural
kodásának második felére esik. Mind
ebből pedig az következik, hogy a fe
jedelmi katonaság pogány rítusú te
metkezései nem származhatnak a XI. 
század első évtizedeinél későbbi idő
ből. 

Az első ránézésre is világos, hogy a 
magyarországi kétélű kardok nem ké
szülhettek hazai műhelyekben. A kü
lönféle típusok vizsgálata arra az ered
ményre vezetett, hogy zömük nem 
skandináv — mint ahogyan ezt eddig 
vélték —, hanem rajnai eredetű. Né
melyek közülük a regensburgi és pas-
saui fegyvergyárakból származhatnak, 
tehát a nyugati mintára átszervezett 
hadsereg számára a szomszédos Karo
ling birodalom fegyverkovácsaitól vásá-
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rolták azokat. A Dunán szállították 
hozzánk áruikat, s így ugyanonnan 
származnak ezek a kardok, ahonnan a 
hadsereg átszervezői is jöttek. A nyu
gati kereskedelmi kapcsolatokat nem 
tudjuk pénzzel alátámasztani, mert eb
ben az időben még nincs pénzveré
sünk. A történeti forrásokból ismert 
élénk politikai kapcsolatok azonban 
kétségtelenné teszik a szoros együttmű

ködést. Valószínűleg termékkel és ne
mesfémmel fizettünk a kardokért. 

Bakay Kornél tanulmánya a régészet 
oldaláról közelíti meg azt a bonyolult 
folyamatot, amely társadalmi szerke
zetünkben a X. század során végbe
ment. Eredményeit bizonyára használ
ni fogja fegyvertörténeti és régészeti 
kutatásunk. 

Kőhegyi Mihály 
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HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

UJABB ADATOK AZ EGRI VITÉZEK ÉS LOSONCZY ANNA 
KÖZÖTTI VISZÁLYHOZ 

(Adalékok az egri végvári katonaság helyzetéhez 1588-ban) 

„Vitézek mi lehet ez széles föld felett 
Szebb dolog az végeknél? . . ." 

(Balassi Bálint) 

1588. Ez az évszám első tekintetre nem sokat mond annak, aki a XVI. század 
második felében lezajló nagyobb török—magyar végvári harcok adatait, nyomait 
keresi. Hiszen ekkor már utána vagyunk egy egész sor döntő — az ország és a 
magyarság sorsára kiható — nagy összecsapásnak. 1566-ban elesett Szigetvár és 
Gyula, az ország jelentős része török kézre jutott, bár közben olyan hősök írták 
be nevüket a magyar történelembe, mint Zrínyi Miklós és az újabban ismét fel
idézett Toronyi Tamás.1 

Ismeretes, hogy a magyar védelmi vonal várai közül milyen különösen fontos 
szerepet töltött be Szigetvár, Gyula és Eger. S e három közül már csak Eger állott 
a török terjeszkedés útjában. 

Minden bizonnyal a török hadvezetés is tisztában volt azzal, hogy Eger elesté
vel veszélybe kerülnének a bányavárosok, sőt Erdéllyel is nehezebbé válna az 
összeköttetés, mégsem igyekezett Szigetvár elfoglalása után ezzel a végvárral 
szemben is kierőszakolni a döntő leszámolást, hanem csak a következő években 
kezdett ennek előkészítése érdekében kisebb hadmozdulatokat. Vajon csak a szi
getvári „nehéz győzelem" és II. Szulejmán szultán halála tette bizonytalankodóvá 
a török hadvezetést? Ez, bár nem volt jelentéktelen tényező, mégsem elegendő ok 
a megtorpanásra. A töröknek egyre inkább tapasztalnia kellett, hogy az ellenállás 
azáltal sem tört meg, hogy sikerült az ország belsejébe hatolnia, s hogy csak sú
lyos veszteségek árán tudja szélesíteni az uralma alá kényszerített területeket. A 
hatvanas évek végén már lényegében meg is merevedett a határvonal, amely az
után megmaradt a török korszak végéig.2 E korszakkal, illetőleg e korszakkal is 
foglalkozó történészeink (pl. Marczali Henrik, Sinkovics István, Benda Kálmán, 
Ruzsás Lajos, Perjés Géza, Benczédi László) csaknem egyöntetűen állapítják meg, 
hogy Szigetvár 1566-os elestével lezárult a török—magyar várháborúk „klasszi-

1 Meg kell ugyan jegyezni, hogy Toronyi (illetve Tornyi) Tamás neve korántsem olyan 
közkeletű mint Zrínyié, holott vitézi tettei megközelítik a nagy szigetvári hősét, de vele 
valahogy mostohábban bántak az egykorú — s a későbbi századok történetírói is. Nevét 
inkább csak az egyszerű népi hegedősök őrizték meg. Napjainkban Eckhardt Sándor irányí
totta rá a figyelmet Toronyi Tamás méltatlanul háttérbe szorult alakjára az Irodalomtör
téneti Közlemények 1965. évi 5., valamint a Vigília 1966. évi 10. számában „Toronyi Ta
más", illetve „Gyulavára jubileuma" címmel. Ügyszintén említést tesz még Toronyi Ta
másról Komlovszky Tibor is „Arany Toldija és egy népies hősi ének" című, az Irodalom
történeti Közlemények 1965. évi 5. számában megjelent cikkében. 

2 Sinkovics István: Végvári harcok. Magyar Történészkongresszus 1953. június 6—13. Bu
dapest, Akadémiai Kiadó. 1954. 49. o. 
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kus korszaka"3, s egyben — de még inkább az 1568-as drinápolyi békétől szá
mítva — megkezdődött egy állóháborús időszak, amelyre a döntő csatározások 
helyett a portyázások, behódoltatások, rablás, gyújtogatás és kisebb összecsapá
sok voltak jellemzőek.4 Perjés Géza ezt az 1568-tól 1686-ig, Buda visszafoglalásáig 
terjedő időszakot a „holtpont időszakának"-nak nevezi s megállapítja, hogy a ha
tósugara végéhez ért török tovább előnyomulni nem tud, viszont Bécs is képtelen 
döntő vállalkozásba fogni.5 Ez a „hatósugár elmélet", amely mintegy szintézisét 
adja a török hódítás — s a török birodalom hanyatlásának kérdéseivel foglalkozó 
fejtegetéseknek, igen helyesen, nem becsüli le annak a szerepnek jelentőségét, 
amelyet Eger játszott ebben a viszonylag békés periódusban is. 

Eger megtartása vagy elvesztése mindkét fél részére nagy fontosságú volt, de a 
török hadvezetés most már nem engedhetett meg magának olyan hatalmas áldo
zatokkal járó győzelmet, mint amilyen Szigetvár „megvétele" volt. Inkább takti
kai lépésekkel, ügyes sakkhúzásokkal igyekezett előkészíteni a talajt ahhoz, hogy 
Eger minél kevesebb áldozattal hulljon az ölébe. Ügy látszik, hogy már a sikerte
len 1552-es ostromot követő évektől kezdve fokról fokra igyekezett — meghódított 
területekből — gyűrűt fonni Eger köré. 1558-ban ugyanis elesett a szomszédos 
Hatvan, Buják, Salgó, Fülek, Szécsény, 1568-ra török kézre került Hajnácskő, Dé
des, Putnok, Vadász, Jászberény.6 Egert tehát lassan teljesen körülzárták a török 
kézben levő várak. A vár falvainak lakossága félt a felkoncolástól, elhurcolástól, s 
így odahagyva telkét rendszerint elmenekült, nem várva be, hogy házukat felper
zseljék. Nemcsak Eger esetében, hanem általában is hozzátartozott a török terjesz
kedési módszeréhez, hogy „az elfoglalandó várak körül kalandoztak, dúltak és a 
vidék elnéptelenítésével előkészítették a vár elestét"7, tudván azt, hogy a környező 
falvak fontos jövedelmi forrást jelentenek a vár részére. Az ezektől való teljes el
szakadás csaknem a biztos pusztulást jelentette volna. A várak lakossága még 
inkább tisztában volt ezzel, éppen ezért sehol sem nézhették tétlenül a végváriak 
a török beütéseit, rablásait. Általános érvényű az a megállapítás, hogy „az elpusz
tított és hódoltatott vidéken a végvár sem tarthatta volna magát, a vitézek a tét
lenséggel önmaguk sorsát pecsételték volna meg."8 A várakból így mind gyakrab
ban ki-kicsaptak s portyázásaikkal, rajtaütéseikkel nyugtalanították az ellenséget. 
S e portyák és rajtaütések alkalmával csodálatos vitézi tettek születtek. 

Sajnos, az ország a véghelyek költségeit egyre kevésbé tudta saját erőforrásai
ból előteremteni, így lassan az uralkodó által fenntartott végvárakba egyre több 
idegen — főleg német — zsoldos került.9 Egerben például, ahol korábban tiszta 
magyar őrség volt, 1577-ben már 300 knecht,10 100 német lovas és 500 magyar hu-

3 Benczédi László határozta meg így — igen találóan — a Katonarétegek helyzete a török 
elleni várháborúban című, a Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban HK.) 1966. évi 4. 
számában (822. o.) megjelent cikkében, illetőleg a pécsi tudományos emlékülésen (1966. szep
tember 9.) elhangzott referátumában. 

4 Ruzsás Lajos: Előszó, Szigetvári Emlékkönyv. Szigetvár 1566. évi ostromának 400 évfor
dulójára. Szerkesztette Ruzsás Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó 1966. 8. o. — Ruzsás Lajos 
azonban Itt arra is rámutatott, hogy ez a ,,békés és végső döntés nélküli hadiál lapot. . . a 
hadszintér egyre fokozódó mértékű pusztulásával, tönkremenetelével járt." (Uo. 9. o.) 

5 Perjés Géza: Az oszmán birodalom európai háborúinak katonai kérdései (1356—1699). 
HK. 1966. 4. sz. 868. o., valamint Pécsett, a tudományos emlékülésen 1966. szeptember 9-én 
elhangzott előadás. 

6 Ruzsás Lajos: Az egri vár gazdálkodása a XVI. században. Budapest, Főiskolai Nyomda 
Pápa. 1939. 63. o. — Már itt megjegyzem, hogy Ruzsás Lajosnak ez a méltatlanul feledésbe 
merült könyvecskéje rendkívüli adatgazdagságával ma is sok segítséget nyújthat mindazok
nak, akik közelebbről akarnak betekintést nyerni a végvárak belső életébe. 

7 Ruzsás Lajos: i. m. 63. o. 
8 Benda Kálmán: Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. Szigetvári Emlékkönyv. . . 33. o. 
9 Ezt a folyamatot — mármint a végváraknak német zsoldosokkal való feltöltését — az 

uralkodó is igyekezett előmozdítani. Erről árulkodik az a levél is, amelyet 1577. június 19-én 
H. Rudolf császár intézett Ernő főherceghez. Rudolf a fenyegető veszélyek elhárítására el
rendeli, hogy Magyarországon jó hírek szerzésére súlyt fektessenek, s hogy a magyar vára
kat inkább német, mint magyar csapatokkal lássák el. (Hadtörténelmi Intézet Levéltára — a 
továbbiakban HIL. — a Török hódoltság és török háborúk -korának gyűjteménye — a továb
biakban Törökkori gyűjtemény — 1577. 370. számú irat.) 

10 landsknecht (német zsoldos gyalogos). 
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szár11 alkotja a helyőrséget.12 Az 1578. évi pozsonyi országgyűlésen a sérelmi pon
tok között szerepel többek között az is, hogy „idegen, dölyfös, s a népet zsaroló 
katonasággal árasztatott el az ország minden fontosabb vára, s Egervára is."13 Az 
1580. március 10-én kelt feliratban a rendek még részletesebben feltárják az Eger
ben történt sérelmeket: „hogy a nép a vár katonái által mennyire sanyargattatik; 
a tized beszedésénél mily visszaélések történnek; hogy míg az egri piacon a búza 
ára egy köbölért 1 frt 50 denár, a német katonáknak a vár tizedeiből bejött búzát 
60 dénárért adják, s annyi díjat húznak, hogy abból két annyi magyar katonát 
lehetne tartani; íme itt vannak a panaszokat élő szóval előadandók a felnémeti 
lakosok, sóhajik s könnyeik között várva bajaik orvoslását, de meghallgattatás t 
nem találnak."14 

A rendek végül azt is kérték, hogy a várat inkább adják vissza a püspöknek, 
mintsem, hogy egy idegen zsoldosra legyen bízva, vagy legalább is magyar prae-
fectust nevezzen ki oda őfelsége. „Huszonnyolcz évvel ezelőtt — szól a felirat — 
nem volt ott egy idegen sem, Isten segítségével tisztán magyar erő mentette meg 
a legnagyobb török haddal szemben. . . . Most Isten óvja ily megtámadtatástól a 
várat, mert feltétlenül áldozatul fog esni."15 

Amikor Ungnád Kristóf16 1583. október 27-én újra átveszi Eger várát Kollonich-
tól, 500 lovas és 200 gyalogos magyar katonán kívül 300 német gyalogost kap, akik 
között tüzérek is voltak.17 Arra, hogy 1588-ban milyen volt a valóságos arány a 
várban szolgáló magyar és német katonaság létszáma között, eddig még nem si
került a tényleges helyzetet tükröző, egészen pontos adatokat találnom. A már ko
rábban közzétett — Losonczy Annától eredő — levelekben18 csupán általánosság
ban történik utalás az „Egry Németh witezek"-re, létszámuk feltüntetése nélkül, 
de ugyanúgy nem derül ki az itt közölt Balázsdeák István19-féle levelekből sem a 

u Végváraink zsoldos magyar katonái közül a könnyűlovasokat huszároknak nevezték, 
azonban a „huszár" fogalma ebben a korban még messze volt attól a fegyvernemtől, amit 
a későbbi évszázadokban könnyűlovasság alatt értettek. A XVI. századi huszár támadó fegy
verei voltak: a lándzsa, illetőleg kopja, a szablya, a fokos, esetleg a buzogány is. Védeke
zésre a pajzs és az arcvértnélküli sisak szolgált. Az arcvértet egy a sisakon feltolva tartott 
arasznyi vaslemez helyettesítette, melyet csak közelharc esetén eresztettek le. Később a 
sisakot magyaros süveggel váltották fel. Pajzsalkat különböző színre festették, a lándzsán 
apró lobogók voltak. (Erdélyi Gyula: A magyarok hadi szervezete és hadvezetési művészete 
ezer éven át. Felelős Kiadó Dr. Erdélyi Gyula 1942. 175—176. o.) — De hasonlóképpen írja le 
verseiben a végbeliek fegyverzetét, felszerelését az egykorú harcostárs és költő Balassi Bá
lint is. 

12 Az 1577. évi létszám-adatokat Szekfü Gyula: Magyar történet III. köt. Budapest, Ki
rályi Magyar Egyetemi Nyomda, 1929, 165—166. oldalról vettem. 

13 Szederkényi Nándor; Heves vármegye története. II. köt. Eger. Érseki Lyceumi Könyv
nyomda. 1890. 259. o. 

14 Uo. 
15 Uo. 
16 Báró Ungnád Kristófot maég Miksa király helyezte Stájerországból a magyar végekre 

a gyanús magyarok ellensúlyozására. 1569-ben Eger várának kapitánya lesz (egyben Heves 
és Borsod megye főispáni tisztségét is viseli), majd 1576. március 27-én horvát bánná ne
vezik ki. Utána Kollonich Bertalan veszi át a főkapitányi tiszteit, de 1583. október 27-én ismét 
Ungnád kerül Eger élére, s itt is marad 1587 novemberében bekövetkezett haláláig. Lo
sonczy Anna kezét — váraival és birtokaival együtt — 1567-ben nyerte el. 

17 Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. Budapest, Magyar Szemle Társaság, 
1943. 99. o. 

18 Spáczay Hedvig—Gottreich László: Losonczy Anna ismeretlen levelei. HK. 1966. 2. sz. 
425—437. o. 

19 Balázsdeák, illetve Balásdeák István még ifjúként került Eger várába, Zolthay István 
kapitánysága idején, s mint lovas főlegény kezdte meg a vitézi szolgálatot. Jó hírű katonai 
családból származott. (Atyja Gyula várában jeleskedett, vitézségéért 1563-ban címeres leve
let is kapott. Az 1566. évi ostrom idején hősi halált halt.) Fivérei Temesvárott pusztultak el. 
Mivel a családi birtok török kézre került, a fiatal Balázsdeák István kardjával kereste meg 
a kenyerét. Bátorságával csakhamar kitűnt és nagy népszerűségre tett szert. A merész por
tyázásokban előszeretettel vett részt. Az 1588. évi híres szikszói győzelem Rákóczy Zsigmond 
főkapitány után nem kis mértékben Balázsdeák István nevéhez fűződik. 

Nagy népszerűségét bizonyítja az is, hogy egy ízben — 1586-ban — az egriek egyhangúlag 
ől választották meg követüknek az országgyűlésre, hogy ott a végbeliek kívánságainak és 
panaszainak hangot adjon. 

Balázsdeák István hosszú időn át viselte az egri alkapitányi tisztet, de üresedés alkalmá
val — így 1588 elején is —, valamint a főkapitány távollétekor ellátta a főkapitányi teendő
ket is. 

1592 nyarán a törökök bosszút akartak állni az egrieken s Szikszó táján kezdtek gyüle-
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németek pontos arányszáma, pedig a nagy hírű egri alkapitány a létszámviszo
nyokról is beszámol egyik levelében. 

Valami támpontot azonban mégis kaphatunk abból az utasításból, amit Rákóczy 
Zsigmondnak20 adtak 1588 tavaszán, egri várkapitánnyá történt kinevezésekor.21 

Szederkényi Nándor részleteket közöl az utasításból, mely szerint „Rákóczy Zsig
mond tar tozik . . . a várban s városban 500 lovast s 200 magyar gyalogost tartani, 
oly beosztással, hogy 150—150 fő legyen egy-egy parancsnok, s 200 ismét külön pa
rancsnok alatt. Ezenfelül egy zászlóalj német gyalogost fog ott tartani, mely 250 
emberből áll. Ezen őrség rendes szemléje s felülvizsgálata felett ő felsége intéz
kedik.22" Nem lehet biztosra venni, hogy ez a létszám valóban be is volt töltve, és 
nem egészen világos, hogy az 500 lovas alatt magyar, avagy német lovasságot 
kell-e érteni. Legvalószínűbb, hogy együttesen németet is és magyart is, de nem 
tudni, milyen arányban. 

Az 1589—90. évből már valamivel pontosabbak az adatok. Ekkor mintegy 370 
magyar lovas volt a várban, akik Balázsdeák István és Balassa Ferenc kapitány
sága alatt állottak. Pethő István kapitánysága alá tartozott ezenkívül még 312 ma
gyar lovas, és magának Rákóczynak külön 66 lovasa volt. Magyar gyalogos körül
belül 200 volt. A német katonaság száma 250 gyalogost és 70 vasas lovast tett ki.23 

A legsúlyosabb gondot a katonák ellátatlansága és fizetetlensége okozta. Míg ko
rábban a vár jövedelmeiből a katonák fizetésére is futotta, 1577-ben a vár bevé
teleinek apadása miatt már az élelmet is alig tudták előteremteni, nemhogy a 
zsoldot.2'* A főkapitányok nem egyszer a sajátjukból adtak kölcsön. Ungnád Kris-

kezni . A szomszédos végházakból — így Kassáról , Diósgyőrből és Kallóról is — az egr iek 
segítségére siet tek, de így is csekély volt a m a g y a r o k száma a t ö rök sereghez képest . P r é -
pos tvár i Bál int főkapi tány mellet t ot t harco l t Ba lázsdeák Is tván is. Az egr iek és kassa iak 
minden hősiessége dacára is a tú le rő győzött . A gyalogság elhullott , Ba lázsdeák Is tván p e 
dig több tisztjével együt t r abbá lett . 

Az eset n a g y megdöbbenés t kel te i t a végeken s P répos tvá r i Bál int egri főkapi tányon 
kívül Pálffy Miklós is , sőt a nyuga t -magya ro r szág i kap i t ányok , va lamin t a magya r t a n á 
csosok is m inden t e lkövet tek k ivál tása é rdekében . Ez azonban nem volt k ö n n y ű , tek in tve , 
hogy az i t teni t ö rökök a fővitézeket a s zu l t ánnak szok ták a jándékozni . (A szultán rabja i t 
n e m lehetet t pénzen megvál tani . ) Ba lázsdeák Is tván így a Há t to ronyba kerü l t , ahol 1597-ig 
raboskodot t . Kiszabadí tása végül is Pálffy Miklósnak volt köszönhető, ak inek s ikerül t őt a 
fogoly k o p p á n y i béggel k ivá l tania . Balázsdeák Is tván későbbi szerepléséről n incsenek ada 
ta ink, föltételezhető, hogy a hosszú rabság anny i r a megvisel te , hogy n e m sokára meghal t . 
(Balázsdeák I s tván életével és vitézi tet teivel T a k á t s Sándor foglalkozott tüzetesebben Régi 
m a g y a r k a p i t á n y o k és generá l i sok — Budapes t , Genius k iadás é. n . (második bővített k i 
adás) —, illetve Bajvívó m a g y a r o k — Budapes t , Móra Fe renc Könyvkiadó , 196'3. — című 
m u n k á j á b a n , va l amin t a T a k á t s S á n d o r t a n u l m á n y a i n y o m á n Klaniczay T ibor ál tal össze
állított Végvári vi tézek — szegénylegények — Budapes t , Művelt Nép Könyvkiadó , 1951. c. 
m u n k a is szentel egy rövid fejezetet Balázsdeák I s tvánnak . 

20 Rákóczy Zs igmond a későbbi erdélyi fejdelem születet t 1544-ben, megha l t 1608 decem
berében . Egri főkap i t ánnyá tö r t én t k inevezése előtt szendrői v á r k a p i t á n y volt, ahol m á r 
vitézi h í rnévre te t t szert — megtiszt í tot ta a v idéket az ott por tyázó törököktől . 1588-tól 
1591-ig visele az egri v á r k a p i t á n y i t isztet (egyben az egri püspökség kormányzó ja , s Heves-
Borsod v á r m e g y e főispánja is volt.) Vitézi é rdemei el ismeréséül Rudolf k i rá ly 1598-ban 
György, Zs igmond és P á l n e v ű gyermekeive l együt t bá ró i ranggal az ország zászlósai so
r ába emelte . 1604-ben a felkelő Bocskayhoz csat lakozott , s a következő évben Erdély ko r 
mányzó ja lett. 1607-ben az erdélyi r e n d e k őt vá lasz to t ták meg fe jedelemnek, ma jd 1608 .már
c iusában l emondot t Bá tho ry Gábor j a v á r a . 

21 Az 1587. évi országgyűlés sürgető fe l i ra tának volt köszönhető , hogy a n é m e t v á r k a p i 
t á n y o k és fő i spánok u t á n végre m a g y a r e m b e r ke rü l t Eger élére. A kinevezés i d á t u m k ö r ü l 
azonban — látszólag — e l len tmondás van . Szederkényi N á n d o r szerint (i. m. 270. a.) Rákóczyt 
1588. május 14-én nevezte k i Ernő főherceg. Az á l t a l am a későbbiek so rán idézett — 1588. 
ápri l is 15-én kel t — levelében viszont m á r a r r ó l í r Rákóczy, hogy ,,Az m i kegye lmes U r u n k " , 
ak i a la t t valószínűleg E r n ő főherceg é r t endő , in t ézkede t t az ő egri k inevezése felől, sőt 
Nogarol l i gróf, kas sa i főkap i t ányra is h ivatkozik, ak i tő l szintén ér tesül t „ő felsége kegyel 
m e s pa rancso la t t j a " felől, vagyis az egri kinevezésről . Ezek szer int t ehá t a legfelsőbb dön
t é snek még m á r c i u s b a n vagy ápri l is elején meg kel let t születnie, de úgy látszik a hivata los 
kinevezési o k m á n y t csak m á j u s 14-én í r t á k alá. Ez lehet az oka annak , hogy Rákóczy Zsig
mond egri „ b e m e n e t e l é n e k " időpont ja csak jún ius 25-re volt ki tűzve. (Lásd Losonczy A n n á 
n a k 1588. j ú n i u s 1-én kelt , Nogarol l lhoz in téze t t levelét . Közli Spáczay Hedvig—Gottreich 
László: Losonczy A n n a i smere t len levelei . HK. 1966. 2. sz.) 

22 Szederkényi Nándor: i. m . 271. o. 
23 Uo. 273—274. o. 
24 Ruzsás Lajos: i. m. 22. o. 
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tóf 1582-ben 10 000, 1583-ban 12 000 forintot, Kollonich főkapitány 1584-ben 9700 
forintot adott kölcsön, de több esetben adott Rákóczy Zsigmond is.25 

A várkormányzat falvak elzálogosítása által is próbálkozott pénzhez jutni. 1577 
és 1587 között például elzálogosították Sólymost, Püspökit, Szentmáriát — az utób
bit Ungnád Kristóf zálogosította el 2200 forintért Káthay Ferencnek — Sajóhíd-
véget — Kollonich főkapitány tette zálogba 1500 forintért —, majd Ungnád még 
újabb összeggeil, 500 forinttal növelte a zálogösszeget.26 Mindez azután károsan 
hatott vissza, hiszen ahogyan apadt a falvak száma, úgy csappant tovább a jöve
delem is. Megpróbálkoztak a jobbágyság fokozottabb mérvű megterhelésével is, 
mind több és több termény és robot szolgáltatást követelve tőlük. Az egri és kör
nyékbeli polgárokat, iparosokat is megsarcolták, elvették boraikat, olcsó áron csi
kartak ki húst és más egyebeket tőlük.27 

Mindkét oldalon nőtt az elégedetlenség: a vár falain kívül és a vár falain belül 
is. A jobbágyak és iparosfélék a fenti terhek, szolgáltatások, sarcolások miatt, a 
várban tartózkodó katonaság körében pedig az ellátatlanság, a mind sűrűbben el
maradó zsold miatt. Mind a jobbágyság, mind pedig a várbeli vitézek helyzetén 
sokat enyhített volna az, ha a vár megcsappant jövedelmeit a kamara saját pénz
tárából fedezte volna. A központi hatóságok azonban többnyire csak tudomásul 
vették az előállott helyzetet, segítséget csak akkor nyújtottak, ha az már végkép
pen elkerülhetetlen volt. így például 1580-ban 6000, 1582-ben 4800 Ft segélyt adott 
a kamara (eleinte visszafizetéshez kötve), 1588-ban pedig 20 000 Ft-ot kért Rákóczy 
főkapitány — a hiányzó jövedelmek megtérítése címén.28 

A nyomorúságos helyzetet még tetézte az, hogy elszaporodtak a különféle zsi
ványok, akik erőszakos cselekedeteket, rablásokat vittek véghez Eger környékén 
és távolabb is. 1588-ban már annyira megromlott a közbiztonság, hogy nemcsak a 
törökök dúlásaitól kellett tartania a népnek, hanem a saját véréből támadt úton
állóktól, fosztogatóktól is rettegnie kellett. így ír ezekről az állapotokról 1588. áp
rilis 21-én Balázsdeák István egri alkapitány — Eger védőrsége nevében — Clau
dius á Rousselnek és Prépostvári Bálintnak, a két kassai helyettes főkapitánynak: 
„ . . . az szegény Örsyek es Igariak, es mind az Tyszanthul és Innen waló szegen 
kössegh, panaszolkodnak hogy sok chawargo legeniek Támattanak, ky wras ky 
wratlan, kyk az szegen kössegen rettenetes halhatatlan29 dwlasokath chelekesznek, 
eyel hazakból ky wonszak30, w e r i k . . . sarczoltattiak öketh, kyth az szegensegh 
semmiképpen el nem alhat hanem el kell pwszthwlniok, N(agysago)dat azerth es 
k(egyelme)det kerywk, hogy te N(agysago)d és k (egy elme) d adna oil j oltalom le-
weleth az szegen kössegnek, hogy az fele gonosz chawargo latrokath kik az sze-
gensegnek illyen romlására wadnak, myndenwth foghatnak az kiwel az szegenseg 
byrna, es ha magokat meg nem adnak, wgyan megh ölnek öketh, merth ha N(agy-
sago)d és k (egyelme) d leweleth nem ad es erre az szegen kössegeth nem szaba-
dyttya el pwszthwl az egész föld az sok lathor miať, Az szegen hwber31 wrwnk is 
az kössegnek erre szabadsagoth adoth vala kyhez képest mégis walamenyre meg 
chilodoth32 wala az sok lathor . . ."33 

Ilyen állapotok mellett nem csoda, ha Rákóczy Zsigmond is elég sötéten látta 
Eger helyzetét s talán csak hazafias lelkesedése késztette mégis arra, hogy elvál
lalja a reáruházott főkapitányi tisztet. 1588. április 15-én így ír Claudius Roussel
nek34 küldött levelében: „ . . .Az k(egyel)m(e)tek leuelett vetem, meljben irya k(e-

25 Uo . 
26 Uo . 29. O. 
27 Fentiekre számtalan példát hoz fel Ruzsás Lajos: i. ni. 30—33. o., valamint Eckhardt 

Sándor: i. m. 94. o. 
28 Ruzsás Lajos: i. m . 23. o. 
29 „hailatlan-t" én alatta. 
30 vonszolják. 
31 hűbér. 
32 Csillapodott. A „Chilodoth" szó nyelvi érdekesség, ebben az alakban ritkán — csak 

egyes vidékeken — volt használatos. Gyakoribb volt a szónak ís-sel való írása, mint pl. 
tsillódzik, tsillapszik. 

33 HIL. T ö r ö k k o r i g y ű j t e m é n y , 1583. 450. s z á m ú i ra t . 
34 A francia s zá rmazású Claudius á Roussel — min t m á r koirábban eml í t e t tük — kassa i , 

i l letve fe lső-magyarországi he lye t tes főkap i t ány volt, gr. Nogarol l i F e r d i n á n d n a k egyik h e 
lyettese. Korábban tokaji német kapitány volt. 
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gyei) med hogy az my kegyelmes Vrunk, k(egyel)mednek es az Camoras Vraknak, 
kegyelmesen megh parancziolta wona, hogj az Egry Capitansagh feleóll en nekem 
(kegyel) metek minden iott wegezne, En iollehett magamatt elégtelennek itelem 
lenny, annak gondgja viselésére De myerthogj en mind elejtul foghuan azon igye
keztem hogj eő felségének es az zegenj megh Njomorodott orzagnak mind Verem 
hullasauall, testem zakadasauall, farattsagommal, hywen zolgalhassak, es hogj az 
eő felsége paranchiolattjat akaratom zerenth mindenben be telljesitthessem..." 
E lelkes, szép szavak értékéből valamicskét levon az, hogy ezek között sok — a 
korszak levelezésében használatos, megszokott — formula is van. (Pl. „Vérem 
hullásával, testem szakadásával. . ." stb.) A levél végén azonban van egy utóirat, 
amelynek szavai föltétlenül őszintén tükrözik Rákóczy Zsigmond saját érzelmeit, 
saját gondolatait: „Groff Vram35 eo N a g . . . irt egj leulet ugjan ezen Egri Capitan
sagh feleöli es intjs36 eo Nag(yság)a hogj ez (?) eo feolsege kegjelmes paranchjolatt-
janak engedelmes lennek En eo Naganak azt iram, hogj ha az io Isten ig j rendelte 
ugjan nem tudom holl keuanhattnam tyztesseggell walo halalomatt minth ott Eg
ren: Nem az fyzetesert sem a z . . . haszonerth merth k(egyel)med zemenell lattja 
hogj az io Isten nekem annytt adót hogj naprull napra tyztessegessen es io chen-
desseggell, nyugodalmasson ell élhetnek. . ,"37 

A főkapitányi tisztséggel a vár jövedelmeinek birtoklása is együtt járt, de en
nek fejében meghatározott számú katonát kellett tartania. Annak arányában azon
ban, ahogyan a vár anyagi erőforrásai apadni kezdtek, mind kevesebb és keve
sebb maradt a főkapitánynak, míg végül már a saját vagyonából kellett pótolnia 
a hiányokat. 

Dobó István, illetve az 1552-es ostrom idején az egri vár anyagi erőforrásai még 
korántsem voltak annyira kimerülve, mégis Dobó igen sokat áldozott saját va
gyonából a vár fenntartására és megmentésére. Utódai a későbbi évtizedekben ezt 
már csak vonakodva tették meg.38 

Amikor 1588 tavaszán Rákóczy Zsigmond elfoglalta a vár főkapitányi tisztét,39 

talán nem is tudta, hogy egy fölkavart darázsfészken kell úrrá lennie s hogy a 
török fenyegető közelségén kívül még milyen súlyos belső problémákkal kell meg
birkóznia. Rákóczy beiktatása idején ugyanis még nem zárult le a várban levő 
védőrség és a vár eddigi úrnője — Ungnád Kristóf, az előző főkapitány özvegye —, 
Losonczy Anna40 közötti csúnya herce-hurca. 

35 Gróf Nogarolli Ferdinándot, a kassai főkapitányt érti alatta. 
36 mt is. 
37 HIL. T ö r ö k k o r i gyű j temény , 1588. 448. számú i r a t . 
38 Ruzsás Lajos: i. m. 16—17. o. — Emlí tés t tesz Rákóczy Zs igmond főkap i t ánynak egy 

1590-ből való je lentéséről , me lyben Rákóczy azt fejtegeti , hogy csak úgy viseli tovább tiszt
ségét, h a a jövede lemrő l e lszámolhat , s amenny iben ez kevesebb lesz, min t amenny i az 
őrség fenntartásához szükséges, akkor ezt máshonnan utalják ki neki. (A kamara valóban 
rendekezésére bocsájtott bizonyos összegeket, de nem egyszer volt kénytelen a továbbiak
ban is — pénzzavarára való tekintettel — a főkapitánytól kérni kölcsönképpen a hihányzó 
összeg előlegezését.). 

39 A főkap i tány személyére — üresedés esetén — a fe lső-magyarországi (kassai) főkapi tány 
(aki ekko r gróf Nogarol l i Fe rd inánd volt) te t t j avas la to t . 

40 Losonczy A n n a Losonczy I s tvánnak , Temesvá r hős védőjének és n a g y ha lo t t jának 
l eánya . Atyja é rdeme i r e való tek in te t te l az u ra lkodó — F e r d i n á n d — fiúsí tot ta és gazdag 
h o z o m á n n y a l men t férjhez 1567-ben a Stá jerországból a végekre he lyezet t Ungrád Kristóf 
báróhoz . Fér jének 1587 novemberében bekövetkeze t t ha lá la u tán , k ikosa razva a házassági 
a ján la toka t tevő Balass i Bál intot — 1589 őszén nőü l m e n t a mindössze 23 éves Forgách Zsig
mondhoz . 

Anna korá ró l s o k vi ta folyt m á r , t ek in tve , hogy szüle tésének pon tos éve n e m ismere tes . 
E c k h a r d t S á n d o r „Az i smere t len Balass i Bá l in t " c. m ű v é b e n kü lön fejezetet szentel A n n a 
ko rának , s n a g y körü l tek in tésse l és egész sor ada t a lap ján bizonylt ja be , hogy Anna máso
dik házassága idején m á r é lemedet t k o r b a n volt. A Had tö r t éne lmi Köz lemények 1966. 2. szá
m á b a n megjelent „Losonczy A n n a i smere t l en levele i" c. c ikkben m a g a m is megkísére l tem 
A n n a korá t fej tegetni , s v i t ába szál l tam a Magyar I roda lmi Lex ikonban (Főszerk. : Benedek 
Marcell. I I . köt . Budapes t , Akadémia i Kiadó, 1965. 50. o.) — igaz ugyan , hogy csak k é r d ő 
je lesen — fel tünte te t t 1555-ös születési év mia t t . A k k o r azonban a legkézenfekvőbb el lenérv 
va lahogy e lkerü l te a f igye lmemet : az tudnül l ik , hogy Losonczy Anna s emmi esetre sem 
születhetet t 1555-ben, a m i k o r atyja m á r 1552-ben hősi halá l t ha l t T e m e s v á r falai alatt . Bizo
n y á r a csupán egészen vélet lenül ke rü l t e el ez a tény az egyéb vona tkozása iban k i tűnő és 
megbízha tó Lex ikon szerkesz tő inek (szerzőinek) f igyelmét . 

Losonczy A n n a nevé t Balass i Bál int te t te ha lha t a t l anná , h iszen i smere tes , hogy a költő 
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E viszálykodás előzményeiről már szó esett a korábban publikált „Losonczy 
Anna ismeretlen levelei" című cikkben41, de ennél is sokkal részletesebben foglal
kozik vele Eckhardt Sándor „Az ismeretlen Balassi Bálint" c. munkájában.42 A 
perpatvar lényege tehát az volt, hogy a szép özvegy vonakodott eleget tenni a még 
férje idejéből rámaradt kötelezettségeknek. Ungnád Kristóf ugyanis — aki kétszer 
is volt egri főkapitány — a vár jövedelmeit árendában bírta, viszont ennek fejé
ben köteles volt a védőrség fizetéséről és ellátásáról gondoskodni. Ungnád halála 
után az özvegy vonakodott — a kamara sürgetéseinek dacára — eleget tenni köte
lezettségeinek, holott az árenda lejártáig, azaz Szent György napjáig ő volt a vár 
hivatott „gond j a-viselő je". Szó volt már arról, milyen jelentősen megcsappantak 
a vár jövedelmei ebben az időben, Ungnádné — Losonczy Anna viszont még min
dig hatalmas vagyonnal rendelkezett, birtokai jórészt a török által kevésbé sa
nyargatott vidékeken voltak. Minden bizonnyal módjában állt volna, ha ő őszin
tén akarja, a már nem messze levő Szent György napig sajátjából pótolni azt, ami 
a katonák megfelelő ellátásához hiányzott. Anna közismerten fukar volt, amihez 
persze joga van még egy költő múzsájának is, de nem volt joga az egri vár úr
nőjének akkor, amikor egy török támadás ennek a fontos véghelynek elvesztését 
jelenthette volna. Fukarsága talán annyira elvakította, hogy képtelen volt komo
lyan számolni a fenyegető veszéllyel. Ámbár egy Eckhardt Sándor által idézett — 
a kamarai urakhoz szóló mentegetőző — levele43 már szinte cinizmusról és nem
törődömségről is árulkodik. Ebben ugyanis körülbelül azt írja, hogy kár minden 
fáradságért, ha az Űristen akarja, úgyis minden veszedelemtől megőrzi Egert 
most is. 

Milyen különös játéka a sorsnak: annak a Losonczy Istvánnak, aki Temesvár 
védelmében mélységes hazaszeretetről és önfeláldozásról tett tanúbizonyságot, s 
akinek neve a késői utókor szemében is mintegy a hősiesség jelképévé vált, ennek 
a Losonczy Istvánnak a leánya majdnem, hogy Eger „elveszejtéséhez" járult hoz
zá. Nem rajta múlott, hogy Eger csak 1596-ban esett el, s nem 1588-ban, hanem 
azon, hogy a török 1588-ban még nem látta elérkezettnek az időt ahhoz, hogy 
Egerrel végleg leszámoljon. így vall erről, mármint a török szándékairól egy 1588-
ból való közelebbi keltezés, címzés és aláírás nélküli levéltöredék, melynek tar
talmából mindenesetre annyi megállapítható, hogy török részről írták.44 „ . . . es ha 
Tokaith megh veszik az nap Diosgior alá mennien mierth hogi erőtelen diosgior 
uara Nilua.45 Tudom hogi megh nem variak benne es ha diosgiorth megh veszik 
otth egi io Szanchag beketth köll hadni. Es diosgior alól az Had Eger Ala mennien 
de Eghretth ne vya hanem koszéi hosza Fol nemethj46 es Thihamer47 neuő varosok 
es nemelj varosokban ualo palankokatth el ronchak, Egherből senkitth ky ne bo-
cassanak sem be . . ,"48 

A török ekkor még csak szorosabbá igyekezett vonni a gyűrűt Eger körül, de 
közvetlen ostromot egyelőre nem kísérelt meg. A tengernyi baj, a nagy fizetetlen-

hozzá í r ta legszebb szere lmes versei t . A n n á h o z szólnak az 1588-ban í rot t Jú l ia c ik lus gyö
n y ö r ű dala i és pá sz to rd rámá ja is , de az egyébkén t is sokka l i n k á b b gyakor la t i é rzékke l 
min t költői lé lekkel megá ldo t t özvegynél ezek a versek m á r n e m é r t ék el a vár t ha tá s t . 

A Balass i Bál int ta l és Losonczy Annáva l kapcsola tos gazdag i rodalomból e he lyen csak 
n é h á n y a t eml í tek m e g : Eckhardt Sándor: Az i smere t len Baiassi Bálint , Budapes t , Magya r 
Szemle Társaság , 1943.; Ugyanő (a t ovább iakban Uő.) Üj fejezetek Balass i Bál in t v iha ros 
életéből. Budapes t , Akadémia i Kiadó, I roda lomtör téne t i füzetek 10. száma, 1957.; Uő. : Balass i 
Bálint , Budapes t , Magyar í r ó k Sorozati, F rank l in , 1941.; Waldapfel József: I roda lmi t a n u l m á 
nyok , Budapes t , Szépi radolmi Kiadó, 1957.; Uo. : Balassi (Balassa Bálint) k ö l t e m é n y e i n e k 
kronológiá ja . Budapes t , Pa l l a s Kiadó, 1927.; Vándor Iván: Balassa Bál in t szere lmei . B u d a 
pest , A t h e n a e u m Kiadása . K o r u n k Mesterei Sorozat . 1917. 

41 Spáczay Hedvig—Gottreich László: HK. 1966. 2. sz. 425. o. 
42 Eckhardt Sándor: i. m . 1943. 169—170. o. és 248—290. o. 
43 Eckhardt Sándor: i. m . 170—171. o. 
44 A Z egész levél r e n d k v ü l é rdekes , szinte p á r a t l a n a maga nemében . Tu la jdonképpen egy 

m a g y a r nye lven í rot t tö rök hadi tény , a m e l y n e k írója föl tehetően egy renegá t m a g y a r l ehe 
tet t . A levelet egy m á s i k a lka lommal kü lön is és teljes t e r jede lemben közölni fogjuk. 

45 Nyi lván. 
46 Fe lnémet . 
47 T i h a m é r (Egertől dél re , az Eger p a t a k kele t i pa r t j án fekszik, t u l a jdonképpen Eger 

kü l te rü le t i l akot t helye.) 
48 HIL,. Tö rökkor i g y ű j t e m é n y 1588. 478. s z á m ú i ra t . 
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ség, rossz ellátás közepette sem lett volna a vár bevétele könnyű győzelem. Eger 
ekkor már nem tudta biztosítani a szükséges anyagi javakat (ellátás, fizetés, fel
szerelés stb.), de az egyéni bátorság, vitézség terén még nem következett be a ha
nyatlás, sőt majdnem hogy még mindig fénykorát élte Eger, a „vitézlő oskola". 
Nem szabad elfelejteni, hogy az a Balassi Bálint írta ezeket a verssorokat, aki míg 
Egerben szolgált (1579—1582), a legjelesebb vitézek közé tartozott: „Az jó hírért 
névért s az szép tisztességért / ők mindent hátra hadnak, / Emberségből példát, 
vitézségről formát / mindeneknek Ők adnak, / "49 Balassi költeményei a vitézi élet
nek gyönyörű visszhangját jelentik. Eszményítenek ugyan ezek a versek, de a lel
kesedés, amely szülte őket, igaz volt. 1588-ban Balassi már régen nincs Egerben, 
de azért ez az év sem telt el anélkül, hogy az egriek ne fogjanak valamilyen si
keres vállalkozásba, lesvetésbe, portyázásba.50 Szerencsére 1588-ban olyan nagy 
hírű vezetők állottak az egriek élén, mint Rákóczy Zsigmond és Balázsdeák Ist
ván. Igaz ugyan — s Balázsdeák István is erről panaszkodik leveleiben —, hogy a 
fizetetlenség miatt sokan szétszéledtek, odahagyták a szolgálatot, de azért a meg
maradó erőkkel is ki-kicsaptak a várból. 

A vásárütést különös kedvteléssel űzték az egriek. Emlékezetessé vált 1577-ben 
a híres szikszói sokadalom51 megütése, melyet a füleki bég ütött meg, de Prépost-
váry Bálint, Balázsdeák István egri és Rákóczy Zsigmond (akkor szendrői kapi
tány) mintegy 400 huszárral és a sárga kabátos németekkel út j okát elvágták, lest 
vetettek nekik.52 

A vásárütésben, azaz a vásárok hirtelen meglépésében és kifosztásában azonban 
sokkal inkább élen jártak a fizetetlen végbeliek, mint a török, annál is inkább, 
mivel a vásárok többnyire török területen estek meg, s a töröknek érdekében ál
lott, hogy a vásárok simán zajlódjanak le és kereskedőik a gazdag bevétellel há
borítatlanul vonulhassanak el. 

Amíg Egerben szolgált, Balassi Bálint is kivette a részét minden vállalkozásból, 
nélküle alig esett meg vásárütés. Az 1584. évi hatvani sokadalom kifosztása alkal
mával a vásárütő sereg kapitánya szintén Balassi Bálint volt.53 Még ugyanezen év 
őszén részt vett a dömsödi országos vásár megütésében is. így tesz említést erről 
Szinán basa 1584 október 16-án kelt, Ernő főhercegnek írott levelében: „ . . .ez el 
mullt napokban az egriek, tokaiak, sirokaiak5'1 Balassy Bálint uoltt eleötteök 
iwttek Budahoz nem mezzé, egy Deömseöd neuw uarosban az sokadalmat megh 
wteöttek. . ,"55 

Ha akadtak olyanok is, akik a fizetetlenség miatt odahagyták a szolgálatot, de 
azért túlzás lenne azt állítani, hogy az egriek vállalkozó kedve, jó harci szelleme 
1588-ra teljesen alábbhagyott volna. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak az 
itt közölt levelek, de a korszakból reánk maradt levelek nagy többsége különböző 
főhatóságokhoz és országos ügyekben nagy szerepet játszó személyekhez (mint pl. 
Ernő főherceg) íródott, mégpedig meghatározott céllal: azzal, hogy valamit elérje
nek, azaz, hogy elmaradt járandóságaikat valamilyen módon kicsikarják, vagy 
hogy bárminemű egyéb (pénzbeli, ruházati, felszerelésbeli stb.) segítséget kérje
nek. Ahhoz, hogy valamit megkapjanak, még el is kellett túlozniuk — amúgy is 
kétségkívül rossz — helyzetüket. 

49 Balassi Bálint: Vitézek ml lehet. . . Balassi Bálint összes versei és levelei. Sajtó alá ren
dezte: Eckhardt Sándor. H. n. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1955. 131. o. 

50 A por tyázások főbb okairól Ruzsás Lajos (i. m. 56. o.) így í r : ,,A hódol tságból szár
mazó jövede lmek beszedése m a g y a r á z a t a részben a n n a k a sok por tyázásnak , ami t az egriek 
ellen panaszul fölhoztak. A v á r igyekezet t a hódol tsági megyékből , később m á r csak a 
városokból az adót beszedni , és m á s vá rosoka t is adózásra kényszer í teni , E közben sokszor 
összecsaptak a k iküldöt t k a t o n á k a tö rökke l . A tö rök terüle t rő l való z s á k m á n y és fogoly
szerzés, b á r az i lyen ragadozásoka t a központ i ha tóságok t i l tot ták, szintén csalogat ta a m a 
g y a r vi tézeket . A z s á k m á n y h a r m a d r é s z e a v á r é vol t . " 

51 Országos vásár. 
52 Takáts Sándor: Bajvívó m a g y a r o k . Képek a tö rök világból. Második k iadás , Budapes t , 

Móra Fe renc Könyvk iadó . 1963. 141. o. 
53 U. o. 141—142. o. 
54 sirokiak. 
55 A buda i b a s á k m a g y a r nye lvű levelezése. I. 1553—1589. Szerk . : Takáts Sándor, Eckhart 

Ferenc, Szekfű Gyula. Budapes t , Magyar T u d o m á n y o s Akadémia . 1915. 323. o. 
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Akárhogyan is volt, de az bizonyos, hogy Egernek és „vitézlő népének" országo
san ismert és elismert jó híre volt, fél évszázadnál is tovább. A lantosok és a he
gedősök nem ok nélkül énekelték mindenütt az egriek dicsőségét. Még az ellenség 
is bizonyos tisztelettel adózott irántuk, s nem véletlen, hogy a budai basák a leg
több panaszt az egriek ellen emelték, s hogy a szomszédos török véghelyek leg
jobban az egriektől tartottak.56 

Nemigen fordult elő, hogy egri vitézt akár ígéretekkel, akár kegyetlen fenyege
tésekkel török szolgálatba és mohamedán hitre lehetett volna kényszeríteni. Ami
kor például 1586-ban az egyik fogolyszálh'tmánnyal harmincegy egri vitézt vezet
nek a diván elé, s felszólítják őket, hogy térjenek át, egy sem hajlandó erre. Együtt 
viszik mindannyiukat gályarabságra.57 

Nem volna helyes eltúlozva és idealizálva szólani a végbeliek tetteiről. Nem 
„csodalények" voltak ők, hanem volt jobbágyok és birtokaikból, kiszorított neme
sek, akikből a korszak kényszerítő körülményei között nem a gyávaság, hanem a 
személyes bátorság tört felszínre. A XVI. században a végbeliek harca, küzdelme 
az egész nemzet harcát jelképezte. És mindez még sűrítettebben jelentkezett Eger
ben. S hogy a nemzet a másfél évszázados megszállás alatt, bár fejlődésében visz-
szamaradt, de el nem pusztult — annak okát is jórészt a végbeli életben kell 
keresnünk. A várakba összesereglett szegénylegények rendkívül rossz körülmé
nyek között védték nemcsak a saját, hanem az egyetemes nemzeti érdekeket is. 

És valóban: a végházak küzdő népe előtt a késői évszázadoknak is meg kell haj
tania a kegyelet és a megbecsülés zászlaját. 

Ami az alább közölt leveleket illeti, kétségtelen, hogy ezek élesen rávilágítanak 
egyrészt az egri védőrség szorult helyzetére, másrészt pedig Losonczy Anna fele
lősségére, aki határtalan fukarságában hagyta a helyzetet a végsőkig kiéleződni. 
Ebben az időben már általánossá vált a végvárak katonáinak fizetetlensége, a zsol
dok késése vagy kimaradása, de az a lehetetlen állapot, arni Losonczy Anna 
makacssága miatt előállott, még a maga idejében is példátlan volt. Sem búza, 
sem bor nem volt a várban, sem zsoldot nem kaptak hónapokig: nem csoda, ha 
a nagy köztiszteletnek örvendő komoly katona, Balázsdeák István alkapitany is 
kétségbeesettnek látta a helyzetet és fenyegető, vésztjósló hangú levelekkel fordult 
feletteseihez, akiknél nem átallotta a szép özvegy fizetség helyett még be is pana
szolni őket. 

Nehéz hónapokat élt á t Eger, még szerencse, hogy a török nem vette neszét a 
várban uralkodó állapotoknak. S azt sem nehéz elképzelni, hogy micsoda hatal-
maskodásokat, erőszakosságokat vittek véghez a környező lakosságon a kiéhezett, 
nekivadult katonák, hiszen már úrnőjük jószágait, birtokait is dulással fenyegetik, 
s ezt Claudius á Roussel kassai helyettes főkapitányhoz írott levelükben (1588. 
április 6-án) sem titkolták el: „Nagyságodat azért és kegyelmeteket kérjük szor
galmaztassa Asszonyunkat ő Nagyságát hogy az Sz. György napig elégítettesen 
meg bennünket, mert általán fogva az után ő Nagysága nekünk megbocsásson, 
mind jószágához mind egyébhez hozzá nyúlunk mert mi nem egyébtől várjuk 
az mi Sz. György napjáig való fizetésünket, hanem csak ő Nagyságától az mint ő 
Nagysága magát kötelezte reá."58 

Időközben eljött Szent György napja is (április 24-én), de még április 28-án is 
arról panaszkodik Balázsdeák István, hogy „senkitől semmi bíztatásunk nincsen, 
sem Kamarától, sem ő felségétől, sem pedig új Kapitányunktul".59 Nem csoda, ha 
Balázsdeák István még arra is alig tudta rábírni őket, hogy legalább négy napig 
várjanak még a pénzre, ne hagyjanak fel a szolgálattal. 

Igen sok értékes adatot tartalmaznak még az itt közölt levelek (7 levél), azt 
lehet mondani, hű tükrei a végvári életnek, a végbeli szegénylegények gondjainak, 
bajainak, örömeinek. Fölösleges bővebb kommentárt fűzni hozzájuk, éppen eleget 

56 Lásd a budai basák magyar nyelvű levelezését, továbbá Takáts Sándor.: 1. m. 112—113. 
és 123. o. 

57 Benda Kálmán tesz említést az esetről. (Benda Kálmán: A végvári harcok ideológiája 
Történelmi Szemle, 1963. 1. sz. 16. o.). 

58 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 440. számú irat. 
59 Uo. 534. számú i ra t . — A fenti ké t idézetet n e m az egykorú he lyes í rássa l közlöm, t e 

kintve, hogy a leveleket, amelyekből k i r a g a d t a m alább be tűh íven is és teljes egészükben 
közlöm. 
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mondanak maguk a levelek is. Csupán egy jelentéktelennek látszó mondatra sze
retném még felhívni a figyelmet, bár ez nem történeti adalék, vagy esemény, 
hanem csak egy apró ecsetvonás ahhoz a portréhoz, amelyet az irodalomtörténet 
— és elsősorban Eckhardt Sándor — rajzolt meg Losonczy Annáról: Eger véd-
őrségének 1588. április 6-án Claudius á Rousselhez intézett levelében szerepel az 
a kitétel, mely szerint „ott az Camarán ő Nagyságának hittenek volna, de ő N. 
nekünk meg bocsásson, ez ideig minket nagyobb részére, csak szép beszédével60 

és írásával tar to t t . . ."61 Nem hiába szentelt Eckhardt Sándor egy külön fejezet
részt Anna nyelvének,62 elemezve prókátorokat is megszégyenítő ravaszságát, sza
vainak csűrés-csavarását. S nem hiába hozta fel példának Balassi Ferencet, Bálint 
öccsét, aki jobban félt Anna nyelvétől, mint más ember fegyverétől, s aki szerint 
Anna nyelvétől tartanak még a rettenthetetlen végbeli vitézek is. Ez a rendkívül 
eszes asszony azonban nemcsak a szúró, vágó, csípős beszédhez értett, hanem úgy 
látszik, a hízelkedő, nyájas, szép szavakhoz is, ha az érdeke úgy kívánta. S akiket 
nem tudott lefegyverezni gunyorosságával, azokat lefegyverezte „szép beszédével". 
Találó és igaz a portré, ahogyan Eckhardt Sándor festette meg Annát: „Kacérság, 
színlelés, gúny, vígkedv lehetett a szép özvegy legjellemzőbb vonása. . ."63 Az egri 
„vitézlő nép"-et is sikerült — ha nem is véglegesen — álnoksággal, furfangosság
gal, vagy ha úgy tetszik „szép beszédével" féken tartania, mint ahogyan korábban 
— 1587 november—decemberében — sikerült a szepesi és kassai kamarával támadt 
súlyos nézeteltérésében is két hónapig elodáztatnia a döntést.04 

A levelek közlésében mindenütt igyekeztem az egykorú helyesíráshoz ragasz
kodni, csupán nyomdatechnikai okokból — miként a korábbi közlésnél is65 — 
egyes gót betűs, illetve régies betűtípusokat — mint a hosszú 4 és ^* s-sel, az ß 
— betűt sz-szel, a £ -t h-val helyettesítettem. Ugyancsak fc^nti okból az y, w és 
a j felől elhagytam az egy- vagy két pontot, illetőleg a vonást, valamint a rövidí
tett Ngod (Nagyságod), Kged (Kegyelmed) felől a rövidítési jelet. 

A levelek egy részében a v-t u-nak írják, az u-t pedig w-nek, illetve kettős 
ponttal a w felett. Az ü-t is többnyire „kétpontos" w-vel írják. 

A rövidítéseket feloldva közlöm, éspedig úgy, hogy a kiegészítéseket zárójelbe 
tettem. 

Egy-két bizonytalanul, illetve többféleképpen olvasható szó után kérdőjelet 
tettem. 

A nagybetűk írását nem mindig sikerült pontosan és következetesen megtar
tani: igen nehéz ugyanis e korban a nagy- és kisbetűket megkülönböztetni és 
egyébként is csekély jelentősége van e különbségeknek. 

A levelek könnyebb megértése és olvashatósága érdekében — a betűhív közlés 
mellett — azokat a mai magyar nyelvhez közelebb álló átírásban is közlöm. 

Egyben ezúton is őszinte köszönetet mondok Eckhardt Sándor professzornak 
azért, hogy e közlemény is az ő szíves útmutatásai alapján jelenhetett meg. 

GO Kiemelés tő lem — (S. H.) 
61 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 440. számú irat. 
(Nem az egykorú helyesítással idéztem.) 
62 Eckhardt Sándor: i. m. 190—193. o. 
63 U. o. 193. O. 
64 A szepesi , i l letve a ka s sa i k a m a r á v a l t ö r t én t pe r l ekedése is az egri ka tonaság mia t t 

volt , Anna ugyan i s e k k o r m é g „de i u r e " sem volt ha j l andó elvál lalni e lhunyt férje kö te le 
zettségeit, vagyis az egri vi tézek e l ta r tásá t , fizetését. Később is c sak lépésről lépésre enge 
dett. 

65 Losonczy Anna ismeretlen levelei címmel közreadott munkánál. 
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1. 

BALÁZSDEÁK ISTVÁN JELENTÉST TESZ 
EGER VÁRA LÉTSZÁMVISZONYAIRÓL66 

Szolgálatomoth Aianlom Nag(yságod)nak mint uramnak. Meg hozak énnekem, 
az w felsége Ernestus07 wronk parancholattiat, kiben w felsége paranczollia, hog' 
Nag(yságo)dot es Prepostwar(i) Balint68 wramoth tyztelnem es Böchwllenem69 

En azert ez elöttis, mind Nag(yságod)nak, mind prepostwari wramnak örömest 
zolgaltam, ez wtanis, chak Nag(yság)od parranczollion, örömest zolgalok 
Nag(yságodnak) ha azert Nag(yságod)nak walami oly dolgai érkeznek az w felsége 
dolgaiban, twdosiczon meg Nag(yság)od, es Nekemis ha mi híreink leznek mindia-
rast twdasara Adom Nag(yságod)nak. 

Thowaba paranczollia aztis Nag(ysag)od, hog' az lowag, gialog Allapattiakrwl 
Informálnám Ng(yságo)dot, es arrolis ha most wres tyztek wolnanak, hog' ahoz 
képest informálhatna Nag(yság)od w felséget. Az mi azert az lowag zamot illeti, 
kiknek Newek Nálam wadnak Irwa, es itt laknak Somma zerint tezen70 748, de 
azokban walo fogiatkozasokot Mustranelkwl ezemben nem wehetem, az penig ha 
wolnais az fizetetlenseg hozna, hanem ha zent giörg' napiara fyzettetne meg 
Azzoniom w Nag(ysag)a. Az gialog penig mostansagal éppen meg wagion. Annak-
elötteő Myg az zegen71 wr eelt azkor gondom nem volt rea, hanem, drabant had-
nagiok porkolábok woltanak, w gongwk wolt, de mostan bizoniosan írhatom 
Nag(yságod)nak, ott woltam, en Magamis hog' meg mwstraltak wköth, es meg 
fizettek nekik. Az lowag zamis, az 500. Az zegen wr Mikor meg holt éppen mind 
.meg wolt, de az wtan ozlottak el nemelliek, az iffiak fwkeppen wres tyztet most 
egiebet nem twdok, az zegen wy zazi72 leorincz tyztinel es az porkolabsagnal kit 
w birt zegen, de wtet isten ki wötteö ez wilagbwl. Isten éltesse Nag(ysago)dat, 
Agrie Aprillis. A(nn)o 88.73 

Nag(yság)od zolgaia 
Balasdeak Estwan, 
Egri fw hadnag' 

Címzés: 

Generoso ac Magnifico D(omi)no Claudio Rwzhell. Sac(rae) Ces(areae) Regia 
eque Ma(ies)t(a)tis Supremo Capitaneo Tokaién (sis), et parti (um) Regni hungar(iae) 
Superior(um) parti(um). Generalis Capitaneatus Administrátori, etc d(omi)no Mihi 
gra(tissl)mo.74 

66 HIL. Tö rökkor i gyű j temény , 1588. 454. s zámú i ra t . 
67 Ernő főherceg. 
68 Prépostvári Bálint kassai, illetve felső-magyarországi helyettes főkapitány volt, gr. No-

garolli Ferdinándnak egyik helyettese. (A másik Claudius á Roussel.) Mint kiváló katoná
nak, Prépostvárinak az udvar előtt is nagy tekintélye volt, de annak dacára, hogy három 
évtizedes katonai múlt állt már mögötte, s bár korábban a sziléziai harcokban életét is 
kockára tette Miksa főhercegért, az udvar valahogy mégsem bízott meg benne teljesen. 

Prépostvári nagy népszerűségnek örvendett a magyar rendek előtt, de az egri vitézek is 
előszeretettel írogattak neki ügyes-bajos dolgaikban, mint pl. a Losonczy Annával folyó 
viszálykodások idején is, de más esetekben is. Később 1591. október 16-án Rudolf király ki
nevezte egri főkapitánynak, majd 1595 tavaszán haditanácsosnak is. 1597. április 10-én, 57 
éves korában halt meg (Életrajzát Takáts Sándor írta meg: Bajvívó magyarok, Képek a 
Törökvilágból. Budapest, Móra Kiadó, 1963. 2. kiad.) 

69 Az ,,ő" betűt igen sajátságos módon írja, tulajdonképpen ugyanúgy mint az ,,e" betűt 
írjuk, csak vastag ponttal a betű fölött. Egyébként a mondat így befejezetlenül hangzik, a 
,,kell" szó kívánkozott volna a végére. 

70 Teszen. 
71 Néha i . 
72 va lósz ínű leg Üjszászi Lőr inc . 
73 1588. 
74 Nemes és nagyságos Claudius Roussel úrnak, ő szent császári és királyi felsége tokaji 

főkapitányának és a magyar királyság felvidéki részei főkapitánysága kormányzójának stb., 
nekem legkegyesebb uramnak. 
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Szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak mint uramnak. Meghozák énnekem az ü felsége 
Ernestus uronk parancsolatját, kiben ü felsége parancsolja, hogy Nagyságodot és Prépostvári 
Bálint uramot tisztelnem és böcsüllenem (kell — S. H.) Én azért ezelőtt is, mind Nagysá
godnak, mind Prépostvári uramnak örömest szolgáltam, ezután is, csak Nagyságod paran
csoljon, örömest szolgálok Nagyságodnak ha azért Nagyságodnak valami oly dolgai érkez
nek az ü felsége dolgaiban, tudósítson meg Nagyságod, és nekem is ha mi híreink lesznek 
mindjárást tudására adom Nagyságodnak. 

Továbbá parancsolja azt is Nagyságod, hogy az lovag, gyalog álalpotokrul (a lovasok és 
gyalogosok állapotáról, helyzetéről — S. H.) informálnám Nagyságodot, és arról is ha most 
üres tisztek (tisztségek — S. H.) volnának, hogy ahhoz képest informálhatná Nagyságod ü 
felségét. Az mi azért a lavag számot illeti, kiknek nevek (nevük — S. H.) nálam vannak 
írva, és itt laknak somma szerint teszem 748, de azokban való fogyatkozásokat mustra nél
kül eszembe nem vehetem, az pedig ha volna is az fizetetlenség hozná, hanem ha Szent 
György napjára fizettetne meg asszonyom ü Nagysága. Az gyalog pedig mostansággal éppen 
megvagyon. Annakelőtte míg az szegény úr élt akkor gondom nem volt reá, hanem drabant 
hadnagyok, porkolábok voltának, ü gondjuk volt, de mostan bizonyosan írhatom Nagyságod
nak, ott voltam, én magam is hogy megmustrálták üköt, és megfizettek nekik. Az lovag 
szám is az 500. Az szegény úr mikor megholt éppen mind megvolt, de azután oszlottak el 
némelyek, az ifjak fűképpen üres tisztet most egyebet nem tudok, az szegény Üjszászi Lőrinc 
tiszténél és az porkolábságnál kit ü birt szegény, de ütet Isten kivette ez világbul. Isten él
tesse Nagyságodat, Agrie (Eger — S. H.) április. Anno 88. 

Nagyságod szolgája 
Balásdeák István 

(István — S. H.) egri fűhadnagy 

Címzés : 

Generoso ac magnifico domino Claudio Ruzhell. Sacrae cesareae regiaeque maiestatis 
supremo capitaneo Tokaiensis et partium regni Hungáriáé superiorum partium. Generalis 
capitaneatus administrátori, etc. domino mihi gratissimo. 

2. 

EGER VÉDÖRSÉGE VÁLASZOL AZOKRA A VÁDAKRA, 
MELYEKET LOSONCZY ANNA EMELT ELLENÜK. 
EGYBEN BIRTOKDÜLÁSSAL FENYEGETŐZNEK, 

HA ZSOLDJUKAT MEG NEM KAPJÁK75 

Magnifiée, (sic! — S. H.) Generosi ac Egregy domini nobis observan(dissi) mi : 
Salutem et servitior(um) nostrorum commen(dationem).70 Megh hozak minekwnk 
az Nag(yság)od es keg(yel)metek leueleth, kiben Irya hogy azzoniom eo Nag(yság)a 
három szolgaya althal panaszolkodot volna Nag(yságodnak) es keg(yel)meteknek 
eggyerth azerth hogy harmadott nem attunk volna eo Nag(yságá)nak: az szerenth 
az mynth az meg holth urunknak Kapitaniunknak az eleotth megh attuk, maserth 
azért hogy rabiayth meg tartottuk volna, harmaderth hogy az jeouedelmet az regy 
szokás szerent nem szolgaltatnok be, es jelenteotte Nag(yságod)nak keg(yel)metek-
nek hogy ha az meg nevezett Sz. Gyeorgy napyara az eonneon magha fogadása 
szerent meg nem fizethetne, nem eo Nag(yság)a volna az oka: Mely panazolko-
dasra honnan indittatoth eo Nag(yság)a megh nem itelhettyuk, oka az hogy miko-
rontan az Ur Isten szerenchet adottlh es az kottyawettyet hanták, az eo Nag(ysága) : 
Vduarbyraya Jeleon volth, mindeneketh feol iratotth, es kinek kinek szolgalattyara 
irattá az harmadoth, az my az rabok megh tartasath illety Nag(yságod) es kegyel
med) vgy erche, hogy szamát nem tudgiuk mennizer my irtunk eo Nag(yságának) 
mind otfeon77 létében mynd Penig ala jeouesenek vtanna, az my fizeteswnk felöl 
es Barátink Attyank fiay altalis meg találtuk, hogy az eo Nag(yság)a végezése 
szerenth, es fogadása szerenth mynket meg elegytene; Mierthogy otth az Camoran 
eo Nag(yságá)nak hitthenek volna, de eo N. nekünk meg bochason, ez ideig 
minketh nagiob rezére, chak zep bezedewel es Irasaual tartotth seott vgian meg' 
mondotta az barathinknak hogy eo Nag(ysaga)nak: nin-ch az Camoran arról hitt 

75 HIL. Törökkor i gyű j temény , 1588. 440. számú i ra t . 
76 Nagyságos , nemes és tekin te tes , n é k ü n k igen t iszteletre méltó u r u n k n a k : üdvözletein

ke t és szolgála ta inkat a jánl juk. 
77 ott fönn. 
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lewele nemys adott, Ezokayerth irtunk eo Nag(yságának): es kiuantuk hogyha eo 
Nag(ysaga): az rabokat el akarya vitetny, talhat kwlgieon minekeonk egy bizonios 
hitt leweleth, hogy az Sz. Gyeorgy napyara mindeneketh keozeolwnk fogiatkozas 
nelkwl meg elegitth de eo Nag(ysag)a chak valazt sem ten leuelwnkre, My penig 
valamire az meg holt Capitany Vrunk78 temetése vtan, Groff urunknak79 eo N. 
ayanlottuk magunkat ennek az helnek mind(en) terhett el viseltwk, es minden 
zolgalatban fogyatkozás nelkwl el jártunk, mys meltan kiuanhattiuk az mienketh. 
Mas az azok keozül az Rabok keozwl vannak kezes Rabokys, kik az vraimnak 
rabyokatth el bochattak kezességeken es oda marattak mynd Saccholasokkal egye
temben. Aztis akartuk teorueny szeorent meg láttatnunk ha az Isten az Commi-
sarius Vrakat, auagy Nag(ysag) ódat be hozza vala, hogiha azféle kezesség miatt 
az vraimnak karban80 keolle maradni auagy nem, merth az szegény vr még elteben 
meg engette vala hogy mind addig vériek81 eoketh, míg az kezessseg szerenth az el 
bochatott Raboknak saccholasok vagy magok megh nem lezen, Az my az Jeouede-
lemnek be zolgaltatasatt illety, soha az szegenj meg holt vr ideyeben sem szol
gáltattuk illyen szorgalmatossan be az Jeouedelmet mynt mostan. Seoth ez napok
ban Kecczer András vrunk által, arra ayanlottuk eo Nag(yság)anak magunkam, 
hogy ha valami bizonios restantia kyn maradna szolgalatunkra vezzwk, 
Nag(yság)odat azerth es keg(yel)meteketh kerywk szorgalmaztassa82 Azzoniunkat 
eo Nag(yság)ath hogy ez Sz. Gyeorgy napigh elegittessen meg bennwnketh, mert 
általán fogua az vtan eo N(agysága). nekwnk meg bochasson, mind jozagahoz 
mynd egyébhez hozza niulunk merth my nem egyebteol variuk az my Sz. Gyeorgy 
napiaig való fizeteswnket, hanem, chak eo Nag(ysag)atol az mynth eo Nag(yság)a 
tmagath keotelezte rea. 

Végezetre Nag(yságod) és keg(yelmed) lattya, hogy az Sz. Gyeorgy napya chak 
eleottwnk vagion az my eztendeonk penig akkoron telik ki, Myerthogy penig eo 
feolsege minden gonduiseleseketh Nag(yságotok)ra es keg(yel)rnetekre bízott my 
az mynth feollyeolis meg írtuk, addig jámborul hiuen el járunk ez helnek szol-
glattyaban az vtan Nag(yság)od es keg(yelme)tek visellyen gondotth mierthogy feo 
Kapitaniunk ninch, hogy valami szerentsetlensegh kiteol Isten oltalmazzon, ne 
teortennyek raytunk, es my okay ne legiwnk, hanem erchwk 'mys83 az my alla-
pothunkath mynth legiwnk es kiteol fwgiwnk merth Nag(yságod) es keg(yelmed) 
jool tudgla, hogy ez az hely mindenkor szerenche várandó: valazth varunk 
Nag(yságod)tól es keg(yel)meteökteől: Isten eltesse Nag(yságodat) es keg(yelmete)-
ket Agrie 6 die mensis Április secundum vetus calendar (ium) A(nn)o 1588.84 

Ser(vi)tores 
Vniuersa Militia Praesidy 
Agrien(sis) Sacr(ae) Caesar(eae) 
Regiaque Ma(ies)t(a)tis etc.85 

Címzés: 

Mag(nifi)co Generosis ac Egregys dominis Claudio á Ruzzel officii generalis 
Capitaneatus partium Regni Hungar(iae) Superiorum vicemgeren(tem), nec non 
N. Praefecto, caeteribusque Consiliar(iis) Camorae Saepusien(si) Sacr(ae) Cae-
sar(eae) Regiaeque (Maies)t(a)tis. 

Dominis nobis obseruan(dissi)mis86 Cassouiae.87 

78 u n g n á d Kristóf. 
79 Gróf Nogaro l l inak a fe lső-magyarországi főkap i t ánynak . 
80 K á r b a n . 
81 Verjék (szokás szer int m indké t oldalon.) . 
82 E h á r o m sorná l a m a r g ó n idegen í rássa l a következő be jegyzés van , l a t inu l : ,,de r e s -

t a n t y s " (a há t ra lékró l ) . 
83 Mi is. 
84 Eger, ápr i l i s hó 6. nap ján , a régi n a p t á r szerint . 1588. év. (Hazánkban 1587-ben tö r tén t 

a Gregor iánus reform, azaz a Gerge lynap tá r bevezetése , de az u t á n a következő években 
még igen gyakor i a régi n a p t á r szerint i kel tezés) . 

85 Szolgála tóra ő szent császár i kiályi felsége egri ka toná i e lnökségének közössége . 
86 Nagyságos , n e m e s és tek in te tes Claudio á Roussel ú r n a k , a m a g y a r k i r á lyság felső

magyaro r szág i részei főkapi tányság i h iva ta la he lye t tesének , n e m k ü l ö n b e n a l p a r a n c s n o k n a k 
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Magnifiée, generosi ac egregi domini observandissimi : Salutem et servitiorum nostrorum 
commendationem. Meghozák minekünk az Nagyságod .és kegyelmetek levelét, kiben írja, 
hogy asszonyom ő nagysága három szolgája által panaszolkodott volna Nagyságodnak 
és kegyelmeteknek eggyért azért hogy harmadot nem adtunk volna ő nagyságának: az sze
rént az mint az megholt urunknak kapitányunknak azelőtt megadtuk, másért azért hogy 
rabjait megtartottuk volna, harmadért, hogy az jövedelmet az régi szokás szerint nem 
szolgáltatnók be, és jelentötte Nagyságodnak kegyelmeteknek hogy ha az megnevezett Sz. 
György napjára az önnön maga fogadása szerint meg nem fizethetne, nem ő nagysága volna 
az oka: mely panaszolkodásra honnan indíttatott ő nagysága meg nem ítélhetjük, oka az, 
hogy mikorontán az Ür Isten szerencsét adott és az kótyavetyét hányták, az ő nagysága 
udvarbírája jelen volt, mindeneket föliratott, és kinek kinek szolgalatjára íratta az harmadot, 
az mi az rabok megtartását illeti Nagyságod és kegyelmed úgy értse, hogy számát nem 
tudjuk, mennyiszer mi írtunk ő nagyságának mind ott fönn létében mind pedig alájövésének 
utána, az mi fizetésünk felől és barátink atyánk fiai által is megtaláltuk, hogy az ő nagy
sága végezése szerint, és fogadása szerint minket megelégítene; Miérthogy ott az Kamarán ő 
nagyságának hittenek volna, de ő N. nekünk megbocsásson, ezideig minket nagyobb részére, 
csak szép beszédével és írásával tartott, sőt ugyan megmondotta az barátinknak, hogy ő 
nagyságának: nincs az Kamarán arról hitlevele, nem is adott. Ezokáért írtunk ő nagyságá
nak: és kívántuk, hogyha ő Nagysága: az rabokat el akarja vitetni, tehát küldjön minekünk 
egy bizonyos hitlevelet, hogy az Sz. György napjára mindeneket közülünk fogyatkozás 
nélkül megelégít, de ő nagysága csak választ sem tén levelünkre, mi pedig valamire az meg
holt kapitány urunk temetése után, gróf urunknak ő N. ajánlottuk magunkat ennek az hely
nek minden terhét elviseltük és minden szolgálatban fogyatkozás nélkül eljártunk, mi is 
méltán kívánhatjuk az mienket. Más az azok közül az rabok közül vannak kezes rabok is, 
kik az uraimnak rab j okát elbocsátották kezességeken és oda maradtak mind saccolásokkal 
egyetemben. Azt is akartuk törvény szörént megláttatnunk ha az Isten az komisszárius 
urakat, avagy Nagyságodat behozza vala, hogyha azféle kezesség miatt az uraimnak kár
ban köll-e maradni avagy nem, mert az szegény úr még életében megengedte vala, hogy 
mind addig verjék őket, míg az kezesség szerént az elbocsátott raboknak saccolások vagy 
magok meg nem leszen. Az mi az jövedelemnek beszolgáltatását illeti, soha az szegény meg
holt úr idejében sem szolgáltattuk ilyen szorgalmatosan be az jövedelmet mint mostan. Sőt 
ez napokban Kecczer András urunk által, arra ajánlottuk ő nagyságának magunkat, hogy 
ha valami bizonyos restantia kinn maradna szolgálatunkra vesszük, Nagyságodat azért és 
kegyelmeteket kérjük szorgalmaztassa asszonyunkat ő nagyságát, hogy ez Sz. György napig 
elégíttessen meg bennünket, mert általán fogva az után ő nagysága nekünk megbocsásson, 
mind jószágához mind egyébhez hozzányúlunk mert mi nem egyébtől várjuk az mi Sz. 
György napjáig való fizetésünket, hanem csak ő nagyságától az mint ő nagysága magát 
kötelezte reá. 

Végezetre Nagyságod és kegyelmed látja, hogy az Sz. György napja csak előttünk va
gyon az md esztendőnk pedig akkoron telik ki, miérthogy pedig ő fölsége minden gond
viseléseket Nagyságotokra és kegyelmetekre bízott mi az mint fölöl (felül, fentebb — 
S. H.) is megírtuk, addig jámborul híven eljárunk ez helynek szolgalatjában az után Nagy
ságod és kegyelmetek viseljen gondot miérthogy főkapitányunk nincs, hogy valami sze
rencsétlenség kitől Isten oltalmazzon, ne történjék rajtunk, és mi okai ne legyünk, hanem 
értsük mi is az mi állapotunkat, mint legyünk és kitől függjünk mert Nagyságod és ke
gyelmed jól tudja, hogy ez az hely mindenkor szerencse várandó: választ várunk Nagysá
godtól és kegyelmetektől: Isten éltesse Nagyságodat és kegyelmeteket Agrie (Eger — S. H.> 
6 die mensis, Április secundum vetus calendarium Anno 1588. 

Servitores 
Universa Militia Praesidii 
Agriensis Sacrae Caesareae 
Regiaque Maiestatis etc. 

Címzés : 
Magnifico generosis ac egregis dominis Claudio á Ruzzel officii generalis capitaneatus 

partium regni Hungáriáé superiorum vicemgerentem, nec non N. Praefecto, caeteribusque-
consiliariis camorae Saepusiensi sacrae caesareae regiaeque maiestatis et 

Dominis nobis observandissimis 
Cassoviae. 

és többek között ő szent császári és királyi felsége szepesi kamarája tanácsosainak és ne
künk legkegyelmesebb urunknak. 

87 Kassán. 
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3. 

AZ EGRI VÁRŐRSÉG MEGÁLLAPÍTÁSAI 
LOSONCZY ANNA ELLENÜK EMELT VÁDJAI ÜGYÉBEN88 

Zolgalthonkatt Irywk Nagsagodnak es Kegelmednek. Megh hozak nekeonk az 
lewelet kyben iria Nag(ysag)od es keg(yelme)d, hogy Ernestus Wronk w felsége,89 

ala kwldeotte wolna az Aszonionk w Nagjsaga Suplicatioiatt, Kyben neheztelne 
reánk, mely Suplicatio mynemw dologról legyen, hogy meltan neheztelhetnek 
reánk megh nem itelhettwyk, oka az hogj my w Nagsaganak semmyben nem 
wetetteonk seott myndenben wgy zolgaltonk, az mynt az my hywatalonk es 
tizteonk Mutatta, Zolgalonkis adyg mygh annak az ideye mutattia, hogy zolgala-
tonkat kertwk es Kerywk w Nag(yság)átul, Azért meltan nem neheztelhet reánk, 
seott ha w Nag(yság)a Keozynkben akart wolna Jeony awagy mostis jeone, kezek 
wagionk eleyben menny, tiztessegel beoczwlettel be hozny Az my az Rotthott90 

Wram be jeowesset illethy my azt nem bannywk seott inkab akarywk, De 
Nag(yság)ódat es Keg(yelme)det Kerywk az Suplicationak kwlgie massatt erthes-
swk az w (Nag(ysag)a panazolkodassatt, es ha zwkseges ezen menthesswk mynd 
w felsége eleott, mynd egyebwtt ahol zwkseges mentheny magonkatt, Meyert penig 
az Jo Isten ezennel el hozza az Zent gyeorgj napiatt es akor az my eztendeonk el 
telyk, az mynt ez napokbanis Nag(yságod)nak es az Comaras Wraknak megh 
irtwk, adigh my az my fogadassonk zerent mynden zolgalattaban ez helnek el 
jaronk mynt hogy ez kedigis el jartonk es arra az napra Aszonyonktwl w Nagsa-
gatol, az w fogadassa zerent mynden rendbely fezeteseonkeott bizonyossom (!) 
megh warywk Mert az az w Nagsaga wegezet napia, Nemis zwksegh w 
Nag(yság)anak towab halaztany mert elege warakoztonk Az wtan Nag (y ság) od es 
Keg(yelme)d w felsége kepeben wgy wisellyen az helnek allapattiaval gondott 
hogy walamy zerenchetlensegh Kytwl Isten oltalmazzon ne teorthennyek es my 
okay ne legyeonk, Mert lattyk az haznnakis nagj takarodattlan woltatt kyreol 
wgian az Aszonyk w Nag (ság) a udvarbiroiais protestalt eleotteonk hogj Zent-
georgj napigh zaaz fertály Bwza aligh Marad az warban kyt Aszonionk w 
Nag(yság)anakis megh irtonk. 

Az másik leweleönkben elgh bewsegessen es meltan mentettwk Nag(yság)od és 
az Camaras Wrak eleott az Aszonionk w Nag(ysag)a panaza ellen magonkatt 
most sem irhatonk annal egyebet ha penigh Nag (yság) od es keg (yelme) d Rothott 
Wramott be akaria Bochatany zentgeorgj nap eleott légien az be jeowesse láthassa 
w kegelmeis allapattiat ez helnek Valazt waronk Nag(yság)odtwl es kegelmedtwl 
Isten eltesse Nag(ysag)odat es keg(yelme)det, Agrie 8 die Aprill Anno 1588 Secun
dum Vetus Calend.91 

Nag(ysag)odnak es Kegelmednek 
zolgalnak 
Feyenkent az Egry Witezek. —• 

Címzés: ; i ; | t 

Magnifico Generoso ac Eg(reg)i Dominis Clawdio Rwzzel et Valentino Pre-
postwary offici Generalis Capitaneatus Partium Regni Hungar(iae) Superior(is) 
Vicegeneralis Dominis nobis observand(issi)mis.92 

Cassowiae93 

20 Április 

88 HJL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 441. számú irat. 
89 Ernő főhercegnek befolyása volt a véghe lyek ügyei t i l letően, az U n g n á d n é Losonczy 

Anna féle viszály esetében inkább az özvegy javára mutatkozott részrehajlóinak. 
90 Rothut Ferenc mustramesterre (szemlemesterre) céloz. 
91 Eger, április 8. napján, 1588. év, a régi naptár szerint. 
92 Nagyságos, nemes és tekintetes Claudius Roussel és Prépostváry Bálint uraimnak a 

magyar királyság felső-magyarországi részei főkapitánysági hivatala altábornokának, ne
künk legkegyelmesebb urainknak. 

93 Kassán. 
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Cassowiae94 

Szolgálatúnkat írjuk Nagyságodnak és Kegyelmednek. Meghozák nekönk az levelet kiben 
írja Nagyságod és kegyelmed, hogy Ernestus urunk ü felsége alá küldötte volna az asszo
nyunk ü nagysága suplicatióját ( = könyörgését. Helyesen supplicatióját — S. H.), kiben 
neheztelne reánk, sőt ha ü nagysága közinkben akart volna jönni avagy most is jönne, 
készek vagyunk eleiben menni, tisztességgel böcsülettel behozni. Az mi az Rotthott uram 
bejövését illeti mi azt nem bánjuk sőt inkább akarjuk, de Nagyságodat és Kegyelmedet 
kérjük az suplicatiónak küldje mását, érthessük az ü nagysága panaszolkodását és ha szük
séges leszen menthessük mind ü felsége előtt, mind egyebütt ahol szükséges menteni ma-
gonkat. Melyért pedig az jó Isten ezennel elhozza az Szent György napját és akkor az mi 
esztendőnk eltelik, az mint ez napokban is Nagyságodnak és az kamarás uraknak meg
írtuk, addig mi az mi fogadásonk szerént minden szolgálatában ez helynek eljárónk mint 
hogy ez eddig is eljártonk és arra a napra asszonyonktul ü nagyságától, az ü fogadása sze
rént minden rendbeli fizetésönköt bizonyosan megvárjuk, mert az az ü nagysága végezett 
napja. Nem is szükséges ü nagyságának tovább halasztani mert eléggé várakoztonk. Az 
után Nagyságod és Kegyelmed ü felsége képében úgy viseljen ez helynek állapotjával gon
dot, hogy valami szerencsétlenség kitül Isten oltalmazzon ne történjék és mi okai ne le-
gyönk, mert látjuk az háznak is nagy takarodatlan voltát kiről ugyan az Asszonyonk ü 
nagysága udvarbírója is protestált előttünk, hogy Szent György napig száz fertály búza 
alig marad az várban kit Asszonyonk ü nagyságának is megírtonk. 

Az másik levelűnkben elég bőségesen és méltán mentettük Nagyságod és a kamarás 
urak előtt az asszonyunk ü nagysága panasza ellen magonkat, most sem írhatonk annál 
egyebet, ha pedig Nagyságod és kegyelmed Rothott uramot be akarja bocsátani Szent 
György nap előtt legyen az bejövése, láthassa ü kegyelme is állapotját ez helynek. Választ 
várónk Nagyságodtul és kegyelmedtul Isten éltesse Nagyságodat és kegyelmedet, Agrie 
(Eger — S. H.) 8 die april Anno 1588. Secundum vetus calend. 

Nagyságodnak és Kegyelmednek szolgálnak 
fejenként az egri vitézek. 

Címzés : 

Magnifico generoso ac egregi dominis Claudio Ruzzel et Valentino Prepostvary of f ici ge
neralis capitaneatus partium regni Hungáriáé superioris vicegeneralis dominis nobis obser-
vandissimis. 

4. 

BALÁZSDEÁK ISTVÁN JELENTI, 
HOGY A VÁRÖRSÉGNEK FELOLVASTA CLAUDIUS ROUSSEL 

MEGNYUGTATÓ LEVELÉT A ZSOLDFIZETÉS ÜGYÉBEN95 

Szolgalathomat írom N (agyságod) nak Mynt Wramnak, Istentöl io egessegeth 
es io szerenchet kywanok N (agy ságod) nák sok Eszthendeigh Az te N (agyság) od 
leweleth meg értettem kiben N(agyságo)d Int bennwnketh hogy ha szynte ez szent 
György Napyara Rothwet Wram be nem Jöhetneis, az Witezlő Nep meg ne 
Indulna raytha hanem, Mynt ennek előtte, ez Vtanis az szolgalatba es Wigiazasba 
Wegek ne esnek, Iria N (agyság) od aszthis hogj Asszoniomnak, ö N(agyságá)nak 
az my fyzetheswnkre oil j gongy a Vagion hogy ö N (agy sá) gara az Witezlő Nep 
nem fog neheztelny hanem myndeneket ö N(agysá)ga io moggyawal meg akar 
elegytheny, Azerth en az Wytezeket mind égibe gywitöttem wala, es az te N(agy-
ság)od leweleyt előttök meg olwastattam kyth az Witezek N(agyságod)ttol Nag j 
böchwlethes Néwen wettek, es noha eszthendeiek az holnapy Napon telik el, es 
illyen Nagy fyzetetlensegbe Wadnak de mynd az által mynd az szolgalatra wigia-
zasra kesszek, mynt ö fölsegenek Jámbor hyw szolga j , Rákóczy Sigmond Wramát 
Nagy örömmel, es io szywel Wettek ö fölsegetöl es Waryak, az ö k(egyel)me hamar 
Walo be jöwetélit, N(agyságod)nak köniörgwnk N(agyságo)d ne keslellye Rothwet 
Wramat, hanem Mennél hámáreb lehet eressze be, hogy eryen96 minden io Wegeth 
itt az Witezlő Néppel, Isten Twggia aszth hogj soknak sem szenaia sem Abrakya 

94 „20 Április Cassowjae" idegen kézzel írva — valószínűleg a beérkezés után — a lap 
oldalára. 

95 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 451. számú irat. 
9G Érjen. 
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Balázsdeák István egyik levele 

\\ Hadtörténelmi közlemények 



közzwlwnk Ninchen az fwreis97 keszwülgethniek kellenne, N(agyságo)d Twggia 
hogj fö keppen egyszer most kellene az szegen legenieknek Pénz, menywel thart-
hozzanak Penig nekiek Mynd borral bwzawal arpawal, Pénzel, meg hallya 
Rothwet Vram ha Isten be hozza, akkor tegyen oszthan íteletet benne Mynd ö 
k(egyel)me mind maas ha meltan haragsziké reánk Asszoniom Wagj méltatlan 
hogj my az m j Jámbor szolgalathwnkat kerywk Isten éltesse N(agyságo)dat io 
egessegben, Agrie 23. Április A(nn)o. 88.98 

N (agyságod) nak szolgai 
Balasdeak Istwan Egry 

hadnagy 

Címzés: 

Generoso ac Mag(nifi)co domino Domino Claudio a Rwssel, Sac(rae) Caes(areae) 
Regieque M (aies) t (a) tis Partium Superior (um) Regnj Hungarie Generalis Cap(ita-
nea)tus Vice gereriti nec non Cap(itane)o Suppremo Tokaien(si) etc. d(omi)no 
mi(hi) obs(ervan)d(i)s(si)mo." 

Szolgálatomat írom nagyságodnak mint uramnak, Istentől jó egészséget és jó szerencsét 
kívánok Nagyságodnak sok esztendeig. Az te Nagyságod levelét megértettem kiben Nagy
ságod int bennünket, hogy ha szinte ez Szent György napjára Rothut uram be nem jöhetne 
is, az vitézlő nép meg ne indulna rajta hanem, mint ennek előtte, ez után is az szolgálatba 
és vigyázásba végek ne esnek (ne essenek — S. H.), írja Nagyságod azt is, hogy asszo
nyomnak, ő nagyságának az mi fizetésünkre oly gondja vagyon, hogy ő nagyságára az vi
tézlő nép nem fog neheztelni hanem mindeneket ő nagysága jó módjával meg akar elégí
teni. Azért én az vitézeket mind egybe gyűjtöttem vala, és az te Nagyságod leveleit előttök 
megolvastattam, kit az vitézek Nagyságodtól nagy bölcsületes néven vették, és noha esz-
tendejek az holnapi napon telik el, és ilyen nagy flzetetlenségben vannak de mind az által 
mind az szolgálatra vigyázásra készek, mint ő fölségémek jámbor hiu (hű-t ért alatta — S. 
H.) szolgái, Rákóczy Zsigmond uramat nagy örömmel, és jó szívvel vettek ő fölségétől és 
várják, az ő kegyelme hamar való bejövetelit, Nagyságodnak könyörgünk Nagyságod ne 
késlelje Rothut uramat, hanem mennél hamarébb lehet eressze be, hogy érjen minden jó 
véget itt az vitézlő néppel, Isten tudja azt, hogy soknak sem szénája sem abrakja közülünk 
nincsen, az fűre is készülgetniek kellene, Nagyságod tudja, hogy főképpen egyszer most 
kellene az szegény legényeknek pénz, mennyivel tartozzanak pedig nekiek mind borral, bú
zával, árpával, pénzzel, meghallja Rothut uram ha Isten behozza, akkor tegyen osztán íté
letet benne mind őkegyelme mind más, ha méltán haragszik-e reánk asszonyom vagy mél
tatlan, hogy mi az mi jámbor szolgálatunkat kérjük. Isten éltesse Nagyságodat jó egészség
ben, Agrie (Eger — S. H.) 23 április anno 88. Nagyságodnak szolgál 

Balázsdeák István egri 
hadnagy 

Címzés : 

Generoso ac magnifico domino domino Claudio á Rüssel, sacrae caesariae regiaeque 
maiestatis partium superiorum regni Hungarie generalis capitaneatus vice gerenti nec non 
capitaneo suppremo Tokaiensd etc. domino mihi observandissimo. 

97 végbeli szokás szerint tavasszal, mihelyt a fű kizöldült, a lovakat a mezőre bocsátot
ták, hogy ott friss erőre kapjanak. A füvelés a rózsa ki virágzásáig tartott. (A legjelentő
sebb harcok, viadalok a rózsa kivirágzása után kezdődtek.) A békesség s egyben a készü
lődés ideje volt ez, amelyet mindenki ügyes-bajos dolgainak intézésével, fegyvereinek tisz
togatásával töltött. Köziben, ha ráértek, a szablyaforgatásban és kopjatörésben is gyakorol
ták magukat. Ezenkívül a füvelő lovakkal is foglalkozniuk kelett: iyenkor gyakorolták, 
űzték, ugratták lovaikat, mintegy előkészítve ezeket is a közeledő viadalokra. A füvelés a 
végbeliek egyik legkedvesebb időtöltése volt, nem hiába énekelte meg olyan szépen Balassi 
is: „Ki szép füvön lévén, bánik jó lovával, / Ki vígan lakozik vitéz barátjával, / S ki penig 
fegyvert tisztíttat csiszárral." 

A füvelést a patkoltatás követte. A lovakat a patkoltató helyekre hajtották, s azután már 
fűre nem igen bocsáthatták őket, mert megkezdődtek a portyázások. (Részletesebben íF a 
füvelésről Takáts Sándor: A török—magyar bajviadalok. Budapest, Franklin-Társulat. 1913. 
56—57. o.). 

98 Eger , áp r i l i s 23, 1588. év . 
99 Nemes és nagyságos Claudius á Roussel úrnak, ő szent császári és királyi felsége ma

gyar királysága felső-magyarországi részei főkapitány helyettesének, nem különben tokaji 
főkapitánynak, nekem legkegyelmesebb uramnak. 
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5. 

BALÁZSDEÁK ISTVÁN JELENTÉSE SIKERES; PORTYÁZÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGRI VÁRÖRSÉG FIZETETLENSÉG MIATT TÖRTÉNŐ SZÖKÉSÉRŐL100 

Zolgalathomath írom Nag (ysag) ódnak Mynth Wramnak Isthentheöl kevanok 
Nag (ysag) ódnak Mynden kevantha j o zerencheth es jo egessegeth adattathny. 
Nag (ysag) ódnak chyak ezen dologról kellyethek masthanaban írnom. Egy Magyarth 
fogthanak wolth el az theöreökök nem regenthen ky myerth hogy Sanczanak 
elegh nem lehetheth megh megh fizetésére,101 theöreökke leth wolth, ez thelbe102 

pedigh indethotthwunk wala walamy prakthikath wele, wgyan izenth walays 
hogy eöreömeösth keözynkbe jeöne ky, mynd az wigazathnal fogwa semmy oly 
modoth nem thalalth dolgában my móddal jeöhessen ky hanem az mely ember 
volth az dologban keözben jaro, attól izenth Wolth tegnap hogy itth kyn wagyon 
es az heleth is megh megh (sic! — S. H.) mondotta wolth hol thallalywk Az mynth 
meghis Izenthe wolth, zynthen wgyan otth azon helen thalalywk ewketh, Isthen 
Jo zerenchethys ada, thizenegj fejeth wenek103 az withezek es thizen nyolc 
elewenth foghanak, kik keözewl wgyan eh jak egy sem zaladoth el. Thowabba 
Nag (yság) ódnak ez mynapis any t irtham wala ez itth walo Allapoth feleöl 
mynemeö nagy fizethethlensegben wadnak az wraym, igen feöleötheö walo 
zwgolodasbanys wadnak merth thellyesseggel myndnyayan el wnthak mynd Iowas 
mynd gyalogh, Az gyalogh pedigh menthen megyén merth nynch howa lenny. 
Zenth geörgj Napyathol fogwa Immár menth eöthwen gyalogh el, feleö hogy 
thalan ha sokaygh igy tharth az fizethethlensegh meegh chjak az kapwakth sem 
thwggywk kikkel kely be thethethnwnk,104 Myerth hogy pediglen eö feölsege 
Nag (yság) odra biztha ez feöldnek es wegh hazaknak gongya wiseleseth, 
Nag (yság) od thalalna oly modoth az dologban ky myath ez wegh hel Megh ne 
fogyathkoznek, Nay (yság) ódnak masthanaban semmy oly hyrth Nem irhathok 
egyebeth, hanem hogj az Bassasagh walthozik. Ha my oly bizonyos hyreynk 
leznek, Nag (yság) ódnak ennek wthanna ismegh megh irom. Isthen tharcha megh 
Nag(ság)odath Jo Egessegben. Datum Agriae 27 Április Veter (um) Calen (darium) 
Anno 88.105 

Nag(yságo)d(nak)k zolgal 
Balasdeak Isthwan 

100 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 452. számú irat. 
loi Sarcot nem tudott fizetni. 
102 Télben, ezen a télen. 
103 Vének, azaz vevének, vettek. 
104 Anélkül, hagy csökkenteni akarnám Losonczy Anna felelősségét a helyzet ilyen nagy

mérvű kiéleződésében, isimételten utalni szeretnék arra, hogy a végvári állapotok romlása 
a XVI. század utolsó évtizedeiben már általánossá vált, nemcsak Egerben akadtak olyanok, 
akik elhagyták helyüket vagy a lakosságot fosztogatták. Végső soron az udvar felelősségét 
is meg kell látni. A kincstár meglehetősen zilált helyzete mellett nem egyszer a szűkkeblű
ség is közrejátszott, amikor a magyar érdekekről volt szó. Igen plasztikusan jellemzi a vég
várak helyzetét Sinkovics István A török elleni védelem fő kérdései c. tanulmányában: 
,, . . . állandó a panasz a katonaság fizetetlensége miatt. Olykor szinte megfeledkeznek ró
luk, hónapokig egy fillér zsoldot sem kapnak. A katonák számára nincsen más lehetőség, 
mint az, hogy elhagyják helyüket, adósságokat csinálnak, betörnek a török területekre, 
hogy zsákmányt szerezzenek, maguk gazdálkodnak, összekoldulják élelmüket, a lakosságot 
fosztogatják sitb. De ne gondoljuk, hogy ez a mostoha bánásmód csak a várak őrségére vo
natkozik. A nádor, a bánok és a főkapitányok szintén nem kapják meg a fizetésüket, nem 
kapják meg azoknak a katonáknak a zsoldját, akiket tisztségüknél fogva a kincstár költ
ségén kell tartaniuk. Az udvar egyszerűen nem tudott gondoskodni fizetésükről, hanem 
azon alkudozott, hogy minél jobban leszorítsa az ilyen katonaság létszámát. Ez természe
tesen erősen csökkentette a védelem erejét, hiszen a védelmi vonal számára elsőrendű fon
tosságú volt, hogy megfelelő mezei hadsereget lehessen készen tartani, mozgósítani és a 
fenyegetett várakhoz vinni." (HK. 1966. 4. sz. 781—782. o.). 

105 Dátum Eger, április 27 a régi naptár szerint, 1588. év. 

11* — 359 — 



Címzés : 
Magnifico d(omi)no Claudio Ruszéi, of f icy Generalis Capitaneatus Partium 

Regny hungar(iae) Superior(um) Vicegerentj ac Capitaneo Thokajen(si). etc. 
D(omi)no mihi obser (vandissi)mo.106 

Szolgálatomat írom Nagyságodnak mint uramnak, Istentől kévánok Nagyságodnak min
den kévánta jó szerencsét és jó egészséget adattatni. Nagyságodnak csak ezen dologról 
kellettek mastanában írnom. Egy magyart fogtanak volt el az törökök nem régenten ki 
miért hogy sarcának elég nem lehetett megfizetésére, törökké lett volt, ez télben pedig indé-
tottunk vala valami praktikát vele, ugyan izent vala is, hogy örömöst közinkbe jönne ki, 
mind az vigyázatnál fogva semmi oly módot nem talált dolgában mi móddal jöhessen ki, 
hanem az mely ember volt az dologban közben járó, attól izent volt tegnap hogy itt kinn 
vagyon és az helet is megmondotta volt hol találjuk. Az mint meg is izente volt, szintén 
ugyan ott azon helen találjuk ükét. Isten jó szerencsét is ada, tizenegy fejet vének az vi
tézek és tizennyolc elevent fogának, kik közül ugyan csak egy sem szaladott el. Továbbá 
Nagyságodnak ez minap is annyit írtam vala ez itt való állapot felől minemő nagy fize-
tetlenségben vannak az uraim, igen fölötte való zúgolódásban is vannak mert teljességgel 
mindnyájan elunták mind lovas mind gyalog. Az gyalog pedig menten megyén mert nincs 
hova lenni. Szent György napjától fogva immár ment ötven gyalog el, félő, hogy talán ha 
sokáig így tart az fizetetlenség, még csak az kapukat sem tudjuk kikkel kell betétetnünk, 
miért hogy pediglen ő fölsége Nagyságodra bízta ez földnek és végházaknak gondja viselé
sét, Nagyságod találna oly módot az dologban ki miatt ez véghely meg ne fogyatkoznék. 
Nagyságodnak mostanában semmi oly hírt nem írhatok egyebet, hanem hogy az basaság 
változik. Ha mi oly bizonyos híreink lesznek, Nagyságodnak ennek utána ismég ( ismét — 
S. H.) megírom. Isten tartsa meg Nagyságodat jó egészségben. Dátum Agriae (Eger — S. H.) 
27 április veterum Calendarium anno 88. 

Nagyságodnak szolgál 
Balásdeák István. 

Címzés : 

Magnifico domino Claudio Rüssel, officii generalis capitaneatus partium regni Hungariac* 
superiorum vicegerenti ac capitaneo Tokaj ensi, etc. Domino mihi observandissimo. 

6. 

BALÁZSDEÁK ISTVÁN JELENTI, 
HOGY A VÁRÖRSÉG MÁR CSAK 4 NAPIG VÁR A FIZETÉSSEL, 

AZONTŰL ODAHAGYJA SZOLGÁLATÁT107 

Nagyságodnak, kegielmednek Zolgalathomat aianlom mint wraimnak, Istenteöl 
kevanok keg(ye)lmeteknek minden Jókat Jó egesseget Jo serencziakkal megh 
adatatnj. Ezt akarom k(e)g(ye)lmeteknek tuttara adnj. Immár az Zentgeörgynapia 
ell multt108 mell j napon mindeneknek eztendejek ell teöltt senkj semmi109 gondot 
uiselnj nem akar, sem uartat allanj, sem hetesseget, senkjteöl semj biztatásunk 
ninczen, sem Kamoratul, sem110 eö felsegeteöl sem penigh wy Kapitanunktul, 
En azért t(e)k(e)g(ye)lmeteknek tuttara adom, hogy k(e)g(ye)lmetek ha gondott 
nem uisel reaia, en elégtelen vagiok mindenre, Vgian itt uoltt az Prepostuari Vram 
Zolgaia hogj ide ream jöttének uala, ma, az drabant hadnagiok es az tizedesek111 

es ugian megh mondák hogj eök semj gondott nem akarnék uiselnj, kérem őket 
czak addigh uagj negied napigh migh valamj hireönk lizen, addigh mondok migh 
az Mustra mesterek beh Jeönek tálam valamj pénzt hoznak, ugj tartoztattam 
eöket egj kiczinie, En azért k(e)g(ye)lmetek eleöt ugian protestálok hogy ha mi 
teörtenik112 en oka ne legjek seöt ugian az Kaptalanbannis beh megiek protestá
lok ottis, Mert en elégtelen vagiok ez hellnek oltalmazására ha senkj semy zot113 

106 Nagyságos Claudius Roussel úrnak, a magyar királyság felvidéki részei főkapitánysági 
hivatala helyettesének és tokaji kapitánynak stb. Nekem legkegyelmesebb uramnak. 

107 HIL. Törökkori gyűjtemény 1588. 453. számú irat. 
108 Április 24-e Szt. György napja. Eredetileg „ell multt vala" volt a szövegben, de a le

vél írója a „vala" szót áthúzta. 
109 A kettős ,,m"ének egyik szára hiányzik. 
U0 A „sem" utólag beszúrva a sor fölé. 
Hl „Az drabant hadnagiok es az tizedesek" — betoldva, illetve a margóra kiírva. 
112 A „teörtenik" után egy szó — „ki" — áthúzva. 
113 szót. 
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nem fogad, mert sehonnan semj biztatások ninczen, Az varban senkj nincz tebb 
az egj nemet Kapjtannal, az vduarbirott az Nemetek megh fogtak fogua tartiak, 
esmet az egy porcolab vagion. Az hetessegre senkit fel nem vehetek Mert az 
vduaťbiro ennik sem adhat, mert sem búza sem bor kezeben ninczen, Azért en 
k(e)g(ye)lmeteket ugian az Istenertis kérem, k(e)g(ye)lmetek uiselljen olly gondot 
ez hellyre, Ne mondgia k(e)g(ye)lmetek azt hog j en k(e)g(ye)lmeteknek tuttara 
nem adtam, Mert (?) bizony dologh hogj semy búza a uarban ninchen, Isten oltal
mazzon ha m j olly dologh teörtennek, bizony dologh hogj ha valamj biztatás nem 
lizen, en semmiképpen ezeket le nem zalethatom,114 feökeppen ha az Mustra 
mester penznelköl Jeö beh, k(e)g(ye)lmetek penznelköl be ne boczassa az mustra 
mestert, Mert bizony dologh hogy ezekkel semj Jot nem végezhet, Mert itt sem 
bor ninczen sem búza senkjnek semmit nem adhat. Az mj woltt azt ellinueltaltatta 
(?)115 azzoniunk azon kiuöl semj nincz, megh az sem teölt Mert megh az sem 
teölt k j az vduarbiro kezeben semj nincz senkjnek sémit nem adhat, eö magais 
fogua vagion. Isten éltesse k(e)g(ye)lmeteket Jo egessegben sok eztendeigh. Datwm 
Agriae 28 Aprill 1588.116 

Magnificae Egregiae 
Domi(nor)um V(estro)rum 

S(ervi)tor 

Stephanus Balasdeak 
Vicecapitaneus Agrien(sis) l i7 

Post scripta. így ez hell'nek megh tartására elegek nem vagiunk, Mert senkj 
semj zot nem fogad fizetetleneöl, Maid az füre kel kj meny, czak az sok panazith 
el vnia k(e)g(ye)lmetek halgatnj mert el kel veniök az hul mitt találnak, ketelenek 
vele. Hanem ezeket mind elöl vehettneök118 pénzel, buzaual es borral. 

Címzés: 

Generosis, Magnifico Bgregio, D(oimi)ni&. Claudio a Rüssel, et Valentio Praepost-
uarí, Partium regni Hungáriáé superior(um) Generalis Capitaneatus vicemgeren-
tibus, D(omi)nis mihi obsernandissimiis.119 

Cassouia.120 

Nagyságodnak, kegyelmednek szolgálatomat ajánlom mim uraimnak, istentől kévánok 
kegyelmeteknek minden jókat jó egészséget jó szerencsékkei megadatni. Ezt akarom ke
gyelmeteknek tudtára adni. Immár az Szent György napja elmúlt, mely napon mindenek
nek esatendejek eltölt, senki semmi gondot viselni nem akar, sem vártát állani, sem he-
tességet, senkitől semmi biztatásunk nincsen, sem kamorátúl, sem ő felségétől sem pedig új 
kapitányunktól. Én azért te kegyelmeteknek tudtára adom, hogy kegyelmetek ha gondot 
nem visel reája, én elégtelen vagyok mindenre. Ugyan itt volt az Prépostvári uram szol
gája, hogy ide reám jöttének vala, ma, az drabant hadnagyok és az tizedesek és ugyan meg 
mondák, hogy ők semmi gondot nem akarnak viselni, kérem őket csak addig vagy negyed 
napig míg valami hírönk lészen, addig mondok míg az mustra mesterek bejönnek, talán 
valami pénzt hoznak, úgy tartóztattam őket egy kicsinie (kicsit — S. H.). Én azért kegyel
metek előtt ugyan protestálok, hogy ha mi történik én oka ne legyek, sőt ugyan az kápta
lanba is bemegyek protestálok ott is, mert én elégtelen vagyok ez helynek oltalmazására ha 
senki semmi szót nem fogad, mert sehonnan semmi biztatások nincsen. Az várban senki 
nincs több az egy német kapitánynál, az udvarbírót az németek megfogták, fogva tartják, 
esmét az egy porcolab vagyon. Az hetessegre senkit fel nem vehetek, mert az udvarbíró en
nik sem adhat, mert sem búza, sem bor kezében nincsen. Azért én kegyelmeteket ugyan az 
Istenért is kérem, kegyelmeteket viseljen oly gondot ez helyre, ne mondja kegyelmetek azt, 
hogy én kegyelmeteknek tudtára nem adtam, mert bizony dolog, hogy semmi búza a vár-

114 Szóllíthatom. 
115 Érthetetlen; talán népiesen, inventárba, leltárba tétette, a magánvagyonba (Ungnád 

vagyon). 
116 Dátum Eger, április 23., 1588. 
117 Nagyságos, tekintetes uraknak az önök szolgája Balázsdeák István, egri alkapitány. 
18 Szabatosan: „Hanem ezeknek mind elejét vehetnénk . . ." 
119 Nemes, nagyságos, tekintetes Claudius á Roussel és Prépostváry Bálint uraknak, a 

magyar királyság felvidéki részei főkapitánysága helyetteseinek, nekem legkegyelmesebb 
uraimnak. 

120 Kassa. 
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ban nincsen, Isten oltalmazzon ha mi oly dolog történnék, bizony dolog, hogy ha valami 
biztatás nem lizen (lészen — S. H.), én semmiképpen ezeket le nem száléthatom, főképpen 
ha az mustra mester pénz nélkül jő be, kegyelmetek pénz nélköl be ne bocsássa az mustra 
mestert, mert bizony dolog, hogy ezekkel semmi jót nem végezhet, mert itt sem bor nin
csen sem búza, senkinek semmit nem adhat. Az mi volt azt elinveltáltatta asszonyunk, azon 
kivöl semmi nincs, még az sem telt mert még az sem telt ki, az udvarbíró kezében semmi 
nincs, senkinek semmit nem adhat. Ö maga is fogva vagyon. Isten éltesse kegyelmeteket 
jó egészségben sok esztendeig. Dátum Agriae (Eger — S. H.) 28 aprill 1588. 

Magnificae egregiae 
dominorum vestrorum servitor 
Stephanus Balasdeah 
vicecapitaneus Agriensis 

Post scripta. Így ez helynek megtartására elegek nem vagyunk, mert senki semmi szót 
nem fogad fizetetlenöl. Majd az fűre kell ki menni, csak az sok panaszit elunja kegyelme
tek hallgatni, mert el kell venniök az hol mit találnak, kénytelenek vele. Hanem ezeket 
mind elől vehetnők (ezeknek mind elejét vehetnénk — S. H.) pénzzel, búzával és borral. 

Címzés : 

Generosis, magnifico egregio, dominis Claudio Rüssel, et Valentino Prepostvari, partium 
regni Hungáriáé superiorum generalis capitaneatus vicemgerentibus, dominis mihi obser-
vandissdmis. 

Cassovia. 

7. 

1588. ÁPRILIS. EGYEZMÉNY 

AZ EGRI VÁRKATONASÁG FIZETÉSÉNEK FOLYÓSÍTÁSA TÁRGYÁBAN121 

My eleottwnk Rotthwtt Ferencz Chazar w felsége Mustra mestere es Comissa-
riussa es Paczott Sidmond az Na(gysá)gos Wngnad Christoph wram megh hagyott 
eozwegie Losonczy Anna asszony kepebelj embere eleott leott illyen wegezes, 
Azon megh neuezet Losonczy Anna Aszony wgj mynt az w Vra halála wtan 
Egernek gondwiseleoie es Capitania keozeot egy felwl, Mas felwl az Egry Magiar 
lowagh witezek keozeott az fyzetes dolgában Az witezek megh tekyntwen az w 
felsége Ernestus herczegh Wrunk kegielmes Intesset, az' melett Wngnad Dauid122 

Vrunk teorekedesset, azonképpen Aszonyomnak w Nag(ysá)ganak eozwegy alla-
pattiat, mind enny nagy fogiatkozasokat is nem nezwen Aszoniomat w Nag(yság)at 
az derek fyzetessel matul fogwan egj egez holnapigh Békességei el wariak Igj 
hogj mostan az kewes be kwldeott pynz keozik ben oztassek es az derekat az 
wegezet napra Aszoniom w Nag(ysa)ga fogiatkozas nelkwl megh fjzesse. Borokat 
es Bwzayokat az kyknek tartozik ez egj holnap alat megh agya. Az Arpat ha 
arpaywl nem adhattia mynden három fertalj Arpaert, ket fertalj gabonát agyon 
a wagj minden fertalj Arpayert, egj fertalj zabott, mellyeket az regy zokas zerent 
w Nag(ysá)ga az witezeknek helyekben witessen ha az Árpának Be hordatassa 
terhes tehát mynden három fertalj Arpara egj egj forintot fizessen Ezeknek 
mynden rendeben waló megh tartassara es megh fizetessere keotelezzwk Aszonyo-
mat w Nag(ysá)gat az mynekeonk adatot pleni potentia123 mellett, Hogy ha penigh 
ez wegezeseonkeot az megh neuezet Wngnad Christophne Aszonyom Walamy 
módon megh nem állana, a wagi magát ahoz nem tartana az megh neuezet egj 
holnapra az Egry witezeket feyenkent, kjknek az zegenj megh holt Vr Wngnad 
Christoph ebben ez heljben Vtolsso Capitansaganak kezdetytwl ez el múlt zent 
geörgj napygh adossa maradót megh nem elegitene, myndenekreol, tehát Sem w 
felsegeuel, Sem w felsége kepebelj embereuel Se weleonk magát ne menthesse, 
hanem Magának twlaydonycza, ha w kegelmek az w adósságokat es fizetéseket 

121 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 455. számú irat. 
122 ungnád Dávid Ungnád Kristófnak bátyja, illetve Losonczy Annának sógora volt. Ma

gas tisztséget viselt, ő volt a haditanács elnöke s többnyire Bécsben tartózkodott. Barátság
ban és levelezésben állott Balassi Bálinttal is. 

123 peni potentia = teljhatalom. 
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megh wezyk, wagj akar my keppen megh wehetyk, mynd az három ezer forint 
adósságai egyetemben, mellyet be Jeowetelyben, magara weott wolt, az w regj 
megh zolgalt adossagykban, az kyknek megh mywel tartoznék. Ennek Bizonysá
gára attwuk ez my leueleonkeott peczetwnk es kezeonk írassa alatt, — (a levél
másolat befejezetlen.124 — S. H.) 

Mi előttünk Rotthutt Ferenc császár ü felsége mustra mestere és comissariussa és Paczott 
Zsigmond az nagyságos Ungnád Kristóf uram meghagyott özvegye Losonczy Anna asszony 
képebeli embere előtt lőtt ilyen végezés. Azon megnevezett Losonczy Anna asszony úgy mint 
az ü ura halála után Egernek gondviselője és capitánya között egy felül, más felül az egri 
magyar lovag vitézek között az fizetés dolgában. Az vitézek megtekintvén az ü felsége Er-
nestus herceg urunk kegyelmes intését, az mellett Ungnád Dávid urunk törekedését, azon
képpen asszonyomnak ü nagyságának özvegy állapot j át, mind ennyi nagy fogyatkozásokat 
is nem nézvén asszonyomat ü nagyságát az derék fizetéssel mátul fogván egy egész hóna
pig békességgel elvárják. így hogy mostan az kevés beküldött pinz (pénz — S. H.) közikbeü 
osztassék és az derekát az végezett napra ošszonyom ü nagysága fogyatkozás nélkül meg
fizesse. Borokat és búzájukat az kiknek tartozik ez egy hónap alatt megadja. Az árpát ha 
árpául (árpa gyanánt, árpaként — S. H.) nem adhatja, minden három fertály árpáért, két 
fertály gabonát adjon avagy minden fertály árpáért, egy fertály zabot, mellyeket az régi 
szokás szerint ü nagysága az vitézeknek helyekben vitessen ha az árpának behordatása ter
hes tehát minden három fertály árpára egy-egy forintot fizessen. Ezeknek minden rendé
ben való megtartására és megfizetésére kötelezzük asszonyomat ü nagyságát az minekönk 
adatott pleni potentia mellett, hogy ha pedig ez végezésönköt az megnevezett Ungnád Kris-
tófné asszonyom valami módon meg nem állana, avagy magát ahhoz nem tartaná, az meg
nevezett egy hónapra az egri vitézeket fejenként, kiknek az szegény megholt úr Ungnád 
Kristóf ebben ez helyben utolsó kapitányságának kezdetitül fogva az elmúlt Szent György 
napig adósa maradott meg nem elégítene, mindenekről, tehát sem ü felségével, sem ü fel
sége képebeli emberével se velőnk magát ne menthesse, hanem magának tulajdonítsa, ha 
ü kegyelmek az ü adósságokat és fizetéseket megveszik, vagy akármiképpen megvehetik, 
mind az háromezer forint adóssággal egyetemben, mellyet bejöveteliben magára vött volt, az 
ü régi megszolgált adósságaikban, az kiknek .még mivel tartoznék. Ennek bizonyságára 
adtuk ez mi levelönköt pecsétünk és kezönk írása a l a t t . . . 

Közreadja: Spáczay Hedvig 

124 Minden valószínűség szerint egykorú másolat, de az is lehet, hogy fogalmazvány. Min
denesetre valamilyen módon mégis Bécsbe került, mert a „Nogaroly Akten"-ből származik. 
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B I B L I O G R A F I A 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNELMI REPERTÓRIUMA 
1966 

II. rész* 
Második világháború 

A háború jellege, a második világháború hadtörténetírásának kérdései 
Förster, Gerhard: Imperialistische Ge

schichtsbetrachtung in einer west
deutschen Konzeption zur Geschich
te des zweiten Weltkrieges. — ZM, 
1966. 3. sz. 269—285. p. 
[Imperialista történetszemlélet a má
sodik világháború történetének nyu-

v gatnémet koncepciójában.] 
Hass, Gerhart: Der Charakter des zwei

ten Weltkrieges und die internatio
nale Bedeutung des Kriegseintritts 

der UdSSR. — ZG, 1966. 6. sz. 877— 
895. p. 
[A második világháború jellege és a 
Szovjetunió hadbalépésének nemzet
közi jelentősége.] 

Zsilin, P.: Velikaja Otecsesztvennaja 
vojna i isztoricseszkaja nauka. — 
Komimuniszt, 1966. 11. sz. 63—74. p. 
[A Nagy Honvédő Háború és a tör
ténettudomány.] 

Dokumentumok 
Burdick, Charles: Die Unterlagen über 

Einheiten des deutschen Heeres im 
Zweiten Weltkrieg. — WR, 1966. 1. 
sz. 55—58., 2. sz. 112—116., 3. sz. 
172—176. p. 
[Az amerikai kézben levő második 
világháborús hadseregdokumentu
mok ismertetése.] 

Dasicsev, V.: Dokumental'nüe isztocsni-
ki po sztrategii germanszkogo mili-

tarizma vo vtoroj mirovoj vojne. — 
VIZs, 1966. 10. sz. 32—44. p. 
[Dokumentumforrások a német mi
litarizmus stratégiájához a második 
világháborúban.] 

Ámort, Cestmir: A Fekete-tó mélyén ta
lált náci okmányok. — Ko, 1966. 1. 
sz. 131—137. p. 
[Voproszü Isztorii 1965. 10. sz.-ból.] 

A második világháború politikai és diplomáciai történetr 
Saltini, Antonio: GL errori di valutazio-

ne dei Cap; del Triparti to nel pro-
muovere il secondo conflitto mon
diale. — RM, 1966. 5. sz. 557—564. p. 
[A hármasszövetség vezetői hibás 
helyzetmegítélésének szerepe a má
sodik világháború kirobbantásában.] 

Metzmacher, Helmut: Deutsch—engli
sche Ausgleichsbemühungen im 
Sommer 1939. — VfZ, 1966. 4. sz. 
369—412. p. 
[Német—angol egyezkedési törekvé
sek 1939 nyarán.] 

* A repertóiium I. része megjelent a Hadtörténelmi Közlemények 1968. évi 1. számában. 
A repertórium beosztását és a feldolgozott folyóiratok jegyzékét lásd ott. — a Szerk. 
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La Rosa, Gaetano: Stratégia economica 
e stratégia militare nel patto germa
ne—sovietico del '39. — RM, 1966. 
12. sz. 1459—1471. p. 
[Az 1939. évi német—szovjet szerző
dés gazdasági és katonai stratégiája.] 

Vinaver, Vuk: Vojno-politicka aikcija 
fašistické Itali je protiv Jugoslavije 
u jeseň 1939. godine. — VoG, 1966. 
3. sz. 73—94. p. 
[A fasiszta Olaszország katonai és 
politikai tevékenysége Jugoszlávia 
ellen 1939 őszén.] 

Moisuc, Viorica: Actiuni diplomatice 
desfasurate dupa Anschluss de Ro
mania impotriva expansiuni.i Ger-
maniei hitleriste spre sud-estül Eu-
ropei. — SRI, 1966. 4. sz. 707—722. p. 
[Román diplomáciai akciók kibonta
kozása az Anschluss után a hitleris
ta Németország délkelet-európai ex
panziós törekvései ellen.] 

ĽHuillier, Fernand: La politique du 
Vatican dans la crise mondiale. — 
RHDGM, 1966. 63. sz. 1—22. p. 
[A Vatikán politikája a világválság 
időszakában.] 

Sejnman, M. M. : Pocsemu molcsal pa
pa? — NNI, 1966. 1. sz. 97—104. p. 
[Miért hallgatott XII. Pius pápa?] 

Jacobsen, H. A.: Les buts et la politi
que de guerre de Hitler de 1939 a 
1943. — RHDGM, 1966. 63. sz. 23— 
40. p. 
[Hitler háborús politikája és célki
tűzései 1939—143 között.] 

Bezümenszkij, L.: K voproszu o ko-
necsnüh celjah gitlerovszkoj Ger-
manii v vojne. — VIZs, 1966. 2. sz. 
47—57. p. 
[A hitleri Németország végső céljai 
a háborúban.] 

Schneider, Fernand-Th[iébaut] : L'armis
tice de 1940 et ses conséquences: un 
témoignage allemand. — RMS, 1966. 
11. sz. 509—520. p. 
[Az 1940. évi francia—német fegy
verszünet és következményei.] 

Masson, Roger: Alerte en pays neutre. 
La Suisse en 1940. — RMS, 1966. 10. 
sz. 479—491. p. 
[Veszélyben a semleges országok. 
Svájc 1940-ben.] 

Mazohin, V. A.: Nejtralitet Svejcarii v 
godü vtoroj mirovoj vojnü: mif i 
dejsztviteľnoszť. — NNI, 1966. 6. sz. 
105—113. p. 
[Svájc semlegessége a második vi
lágháborúban: mitosz és valóság.] 

Denzler, Rudolf E.: Im Dienste frem
der Interessen. Erinnerungen an 
meine Dienste als Delegierter der 
Schweizer Schutzmacht in Deutsch
land 1943—1945. — WR, 1966. 12. sz. 
682—695. p. 
[Idegen érdekek szolgálatában. Visz-
szaemlékezés 1943—1945 között Né
metországban töltött szolgálatomra, 
mint a hadviselő államokat képvi
selő svájci állam delegátusa.] 

Brod, Toman: Prispevek k prehistórii 
22. cervna 1941. — HV, 1966. 6. sz. 
1017—1060. p. 
[A német—szovjet háború kitörésé
nek előzményei.] 

Gosztony[i] Péter: Über die Vorge
schichte des deutschen Angriffs auf 
die Sowjetunion im Juni 1941. — 
ASM, 1966. 7. sz. 396—403. p. 
[A Szovjetunió elleni 1941. évi né
met támadás előtörténete.] 

Cübina, K. P.: SzSzSzR i Francija v 
bor'be protiv germanszkogo fasizma. 
— NNI, 1966. 1. sz. 41—53. p. 
[A Szovjetunió és Franciaország a 
német fasizmus ellen. A második 
világháború alatti diplomácia törté
netéből.] 

Juhász Gyula: La politique extérieure 
de la Hongrie de 1939 a 1943. — 
RHDGM, 1966. 62. sz. 19—36. p. 
[Magyarország külpolitikája 1939— 
1943.] 

Kun József: Zur Vorgeschichte des 
Eintrittes Ungarns in den Krieg ge
gen die Sowjetunion. — ÖMZ, 1966. 
2. sz. 127—131., 3. sz. 188—192. p. 
[Magyarország Szovjetunió elleni 
hadbalépésének előzményei.] 

Puskás, A. I.: Vengrija v period vtoroj 
mirovoj vojnü. — VI, 1966. 2. sz. 
176—185. p. 
[Magyarország a második világhá
ború időszakában.] 

Schreiber, Thomas: La Hongrie et la 
deuxième guerre mondiale. — 
RHDGM, 1966. 62. sz. 1—6. p. 
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[Magyarország és a második világ
háború.] 

Ránki György: L'occupation de la Hon
grie par les Allemande. — RHDGM, 
1966. 62. sz. 37—52. p. 
[Magyarország német megszállása.] 

Macartney, C. A.: Ungarns Weg aus 
dem Zweiten Weltkrieg. — VfZ, 
1966. 1. sz. 79—103. p. 
[Horthy és a Moszkvába küldött 
fegyverszüneti tárgyalásokat folyta
tó magyar küldöttség közötti rádió
táviratok. 1944. október 5—16. Ere
deti dokumentumok nyilvánosságra 
hozása Hennyey: Magyarország ki
lépési törekvése a 2. világháborúból 
c. cikkével kapcsolatban.] 

Hillgruber, Andreas: Hinweis. — WR, 
1966. 8. sz. 476. p. 
[Utalás Hennyey: Magyarország ki
lépési törekvése a 2. világháborúból 
c. cikkével kapcsolatban megjelent 
— Macartney által közölt dokumen
tumokra.] 

Vukelic, P.: Okupaciona viaszt i szi-
sztem nacionálne diszkriminacije u 
szremu za vreme „nezaviszne drzsa-
ve Hrvatszke". — Zbornik za Drust-
vene Nauke, 1963. 35. sz. 105—138. p. 
[A megszálló hatalom és a nemzeti 
megkülönböztetés rendszere Szerém-

Bleyer, Wolfgang: Totaler Krieg und 
totale Monopolmacht. Der staatsmo
nopolistische Verschmelzungsprozess 
zwischen Monopolorganen und fa
schistischem Staat im zweiten Welt
krieg. — ZG, 1966. 6. sz. 896—913. p. 
[A totális háború és a totális mono
polhatalom. A monopolszervek és a 
fasiszta állam közötti állammonopo
lista egybeolvadás folyamata a má
sodik világháborúban.] 

Drobisch, Klaus: Dokumente über Vor
geschichte und Charakter des fa
schistischen Wehrwirtschaftsführer-
Korps. — ZM, 1966. 3. sz. 323—337. p. 
[Dokumentumok a fasiszta hadigaz
dasági vezető testület előzményeivel 
és jellegével kapcsolatban.] 

Donát, Gerhard: Der Munitionsver
brauch zweier Weltkriege in ver
gleichender Darstellung. — ÖMZ, 
1966. 3. sz. 229—233. p. 

ben a „Független Horvát Állam" 
idején.] 

Mimic, J.: Szisztem fasiszticke okupa-
cije u Bacskoj i Baranjn.— Zbornik 
za Drustvene Nauke, 1963. 35. sz. 
5—62. p. 
[A magyar fasiszta megszállás rend
szere Bácskában és Baranyában.] 

Marinov, Ivan: Kak i dokolo izpölniha 
zadölzsenijata szi pravitelsztvata na 
Bagrjanov i Muraviev po objavení j a 
at t j ah neutralitet prez avguszt i 
szeptemvri 1944 g. —VISz, 1966. 4. 
sz. 60—65. p. 
[A Bagrjanov és Muraviev kormány 
semlegességi politikája, 1944 augusz
tus és szeptember.] 

Tolmacsev, P.: Tegeran, Jalta, Potsz-
dam i szovremennoszť. — MZs, 1966. 
12. sz. 103—111. p. 
[Teherán, Jalta, Potsdam és a jelen
kor.] 

Potszdamszkaja konferencija rukovodi-
telej treh velikih derzsav. — MZs, 
1965. 12. sz. 139—151., 1966. 1. sz. 
153—160., 3. sz. 150—160., 6. sz. 155— 
160., 7. sz. 149—160., 8. sz. 154—160. p. 
[A három nagyhatalom vezetőinek 
potsdami értekezlete. —• Dokumen
tumok.] 

[A két világháború lőszerfelhaszná
lásának összehasonlítása.] 

Donát, Gerhardt: Der Munitionsver
brauch der deutschen Wehrmacht 
im zweiten Weltkrieg. — WR, 1966. 
8. sz. 458—469. p. 
[A Wehrmacht lőszerfelhasználása a 
második világháborúban.] 

Gilenszen, V.: Organizacija voenno-
tehnicseszkih iszszledovanij v fa-
sisztszkoj Germanii. — VIZs, 1966. 7. 
sz. 29—43. p. 
[A haditechnikai kutatás szervezete 
a fasiszta Németországban.] 

Milward, Alan S.: Fritz Todt als Minis
ter für Bewaffnung und Munition. 
— VfZ, 1966. 1. sz. 40—58. p. 
[Fritz Todt mint fegyverkezési és 
hadfelszerelési miniszter.] 

{Auerbach) Auérbah, T. D.: Operacija 
„Visnevaja kosztocska". (Po mate-

Hadi, gazdasági és társadalmi potenciál 
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rialam zsumala „Der Spiegel", 1965. 
No. 44—49.) — NNI, 1966. 4. sz. 149— 
153. p. 
[A „Cseresznyemag" hadművelet. 
Epizód a hitleri csodafegyver törté
netéből.] 

Bardy, Roland : Die österreichische Wirt
schaft während des Zweiten Welt
krieges (Ein Überblick). — ÖGL, 
1965. 5. sz. 213—222. p. 
[Az osztrák gazdaság a második 
világháború alatt.] 

Vinaver, Vuk: Jugoslovensko—engleski 
ugovor o isporuci naoruzanja 1940. 
godine. — VoG, 1966. 5. sz. 77—92. p. 
[Jugoszláv—angol fegyverszállítási 
eg3^ezmény 1940-ben.] 

Bojko, I.: Tül Zapadnogo fronta v. per-
vüe dni Otecsesztvennoj vojnü. — 
VIZs, 1966. 8. sz. 15—26. p. 
[A nyugati front hadtápterülete a 
Honvédő Háború első napjaiban.] 

Akulov, M. R.: Boťba rabocsih Szibirii 
za razvitie voennogo proizvodsztva 
v 1941—1942 gg. — ISzSzSzR, 1966. 
3. sz. 27—47. p. 

[A szibériai dolgozók harca a hadi
ipar kifejlesztéséért 1941—1942-ben.] 

Fuks, Marian: Kwatermistrzostwo lu-
dowego Wojska Polskiego w latách 
1943—1945. — WPH, 1966. 2. sz. 38— 
58. p. 
[A népi Lengyel Hadsereg utánpót
lása, 1943—1945.] 

Blagowieszczanski, I.: Niektoré problé
my zuzycia amunicju w operacjach 
1 armii Wojska Polskiego (lipiec 
1944^maj 1945). — MW, 1966. 12. sz. 
54—69. p. 
[A lőszerfelhasználás néhány prob
lémája az 1. Lengyel Hadsereg had
műveleteiben, 1944. július—1945. má
jus között.] 

Wisniewski, Michal: Polacy w walce z 
niemiecka bronia V. —• WPH, 1966. 
2. sz. 59—87. p. 
[A lengyelek harcban a német V-
fegyverrel.] 

Lebl, A.: Agrárna politika okupatora u 
Bacskoj, Baran j i i Mebumurju 
1941—1944. — Zbornik za Drustvene 
Náuke, 1963. 35. sz. 193—213. p. 
[A magyar megszállók agrárpoliti
kája a Bácskában, Baranyában és a 
Muraközben 1941—1944-ben.] 

Kostic, Ilija F.: Odluke i propisi vrhov-
nog staba o finansijskom poslovanju 
i snabdevanju narodnooslobodilacke 
vojske i partizanskih odreda Jugos-
lavije. — VoG, 1966. 1. sz. 29—46. p. 
IÁ vezérkar határozatai és utasítá
sai a nemzeti felszabadító hadsereg 
és partizánkülönítmények pénz
ügyeiben és ellátásában Jugoszlá
viában.] 

Carpentier, Marcel: Avec Weygand au 
Moyen-Orient: la guerre du pétrole. 
— RMG, 1966. 1. sz. 27—45., 2. sz. 
206—218. p. 
[Az olajháború a második vilgáború 
éveiben. Weygand tábornok a Kö
zép-Keleten.] 

Bajicová, Nevenka—Hur em, Rasim: Ke 
studiu sociologických a sociálne psy
chologických jevu j ako faktoru v 
procesu jugoslávské národne osvo-
bozenecké války. — HV, 1966. 4. sz. 
679—685. p. 
[A szociológiai és szociálpszicholó
giai jelenségek vizsgálata a jugo
szláv nemzeti felszabadító háború
ban.] 

Lebedev, N. I.: Narasztanie krizisza 
„verhov" v Rumünii v godü vtoroj 
mirovoj vojnü. — NNI, 1966. 3. sz. 
84—94. p. 
[A felső réteg válságának fokozódá
sa Romániában a második világhá
ború alatt.] 

Hennicke, Otto: Auszüge aus der Wehr
machtkriminalstatistik. — ZM, 1966. 
4. sz. 438—456. p. 
[Dokumentumok. — Kivonatok a 
Wehrmacht bűnügyi statisztika j á-

. ból.] 

Szervezés, vezetés és hadművészet a második világháborúban** 
Bieganski, W.: Analiza štruktúry or-

ganizacyjnej wojsk laeowych PSZ na 
Zachodzie (jesien 1939 — wiosna 
1945 r.) — MW, 1966. 12. sz. 70—81. p. 
[A lengyel fegyveres erők szárazföl

di csapatai szervezeti felépítésének 
elemzése Nyugaton, 1939 ősze—1945 
tavasza között.] 

Podgórski, Czeslaw: Zarys rozwoju or-
ganizacyjnego Polskich Sil Zbroj-

** A Nagy Honvédő Háború hadművészet-történetét lásd a Keleti hadszíntér címszónál. 
— a Szerk. 
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nych w Zwiazku Radzieckim maj 
1943—Upiec 1944 r. — WPH, 1966. 1. 
sz. 3—45. p. 
[A lengyel hadsereg szervezésének 
fejlődése a Szovjetunióban. 1943 
május—1944 július közötti 

Margules, J.: Armia Polska w ZSRR. 
— MW, 1966. 6. sz. 59—64. p. 
[A Lengyel Hadsereg a Szovjetunió
ban, 1944. március 16—július 22. kö
zött.] 

Jurgielewicz, W.: Organizacja aparátu 
mobilizacji ludowego Wojska Pols-
kiego w latách 1944—1945. — MW, 
1965. 11. sz. 58—65. p. 
TA népi Lengyel Hadsereg mozgósí
tási apparátusának szervezete 1944— 
1945-ben.] 

Kaczmarek, K : Problémy organizacji 
tíowodzenia, wspóldzialania i lacz-
nosci 2 armii WP. — MW, 1965. 10. 
sz. 71—82. p. 
[A 2. Lengyel Hadsereg vezetése, 
együttműködése és összeköttetése 
megszervezésének problémái.] 

Baszkakov, V.: Ob oszobennosztjah na-
csaľnogo perióda vojnü. — VIZs, 
1966..2. sz. 29—34. p. 
[A háború kezdeti időszakának sa
játosságairól.] 

Proektor, D.: O nekotorüh voproszah 
sztrategii pervogo perióda vtoroj mi-
rovoj vojnü. — VIZs, 1966. 8. sz. 
27—38. p. 
[A második világháború első perió
dusa stratégiájának néhány kérdé
séről.] 

Feret, St.—Gryguc, M.: Normy opera-
cyjno-taktyczne w poczatkowych 
okresach drugiej wojny swiatowej. 
— MW, 1966. 8. sz. 76—90. p. 
[Hadászati-harcászati normák a má
sodik világháború kezdeti szakaszá
ban.] 

Bieganski, W.: Operacyjna analiza woj
ny francusko—>niemieckiej 1940 r. 
Cz. II. — MW, 1965. 3. sz. 83—103. p. 
TAz 1940. évi francia—német háború 
hadműveleti elemzése.] 

Erfahrungen über. Winterkämpfe der 

Infanterie im Angriff. — Ktr, 1966. 
2. sz. 62—63. p. 
[Gyalogsági támadás téli harcokban. 
A második világháború tapasztala
taiból.] 

Bauchery, Jean: Enseignements actu
els de l'évolution de l'arme blindée 
allemande pendant la deuxième 
guerre mondiale. — RMG, 1967. 4. 
sz. 553—568. p. 
[A német páncélos fegyvernem a 
második világháborúban.] 

Wiener, Fritz: 1941 — Höhepunkt des 
Panzerkrieges. — ÖMZ, 1966. 4. sz. 
294—296. p. 
[1941 — a páncélosháború csúcs
pontja.] 

Wiener, Fritz: Panzertruppen in der 
Abwehr. Letzte Kriegserfahrungen 
und Planungen des deutschen Heeres 
1944/45. — ÖMZ, 1964. 4. sz. 239— 
243. p. 
[Páncéloscsapatok védelemben. A 
német hadsereg 1944/45. évi háborús 
tapasztalatai és tervei.] 

Gawryszewski, A.: Z doswiadczen wy-
korzystania wojsk powietrznodesan-
towych. — MW, 1966. 10. sz. 58— 
72. p. 
[A légideszantcsapatok felhasználá
sának tapasztalataiból a második vi
lágháború időszakában.] 

Völker, Karl-Heinz: Die deutsche Hei
matluftverteidigung im Zweiten 
Weltkrieg. — WR, 1966. 2. sz. 87— 
111., 3. sz. 158—171. p. -
[A német honi légvédelem a máso
dik világháborúban. A brit és ame
rikai légi támadások elhárítása 1939. 
szeptember 4-től a háború végéig.] 

Piekarski, H. : Z doswiadczen organi
zacji íacznosci wojsk obrony prze-
ciwlotniczej na szczeblach operacyj-
nych w czasie drugiej wojny swia
towej. — MW, 1966. 4. sz. 40—58. p. 
[A légvédelmi csapatok híradásának 
szervezési tapasztalataiból a máso
dik világháború hadműveletei során. 
A lengyel, német és szovjet híradási 
és hírszerzési tapasztalatokból.] 
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Katonai hírszerzés 
Sevin, Dieter: Operation Scherhorn. — 

MR, 1966. 3. sz. 35—43. p. 
[A Scherhorn vállalkozás. Jelentős 
szovjet győzelem a német hírszerző 
szolgálat fölött 1944 második felé
ben.] 

Nekrics, A. M. : V labirintah tajnoj voj
nü. — NNI, 1966. 1. sz. 122—131., 3. 
sz. 107—114. p. 

Kircheisen, Peter: Der Rundfunk als 
Mittel der aggressiven Aussenpoli-
tik des faschistischen deutschen Im
perialismus. — ZG, 1966. 6. sz. 933 
—943. p. 
[A rádió, a fasiszta német imperia
lista külpolitika eszköze.] 

Cloet, Robert: Les directives de Goeb
bels. — RHDGM, 1966. 64. sz. 1—6. 
P-
[Goebbels propagandautasításai a 
háború alatt.] 

Lévy, Cl.: L'organisation de la propa
gande. — RHDGM, 1966. 64. sz. 7— 
28. p. 
[Német propaganda Franciaország
ban a második világháború folya
mán.] 

Pevsner, Max: Le~> thèmes de propa
gande avant le 22 juin 1941. — 
RHDGM, 1966. 64. sz. 29—38. p. 
[A német propaganda témái a szov
jet—német háború előtt.] 

Mermet, Pierre — Danán, Yves Maxi
me: Les thèmes de propagande ap
res le 22 juin 1941. — RHDGM, 1966. 
64. sz. 39—62. p. 
[A német propaganda témái a szov
jet—német háború kitörése után.] 

Truck, Erich F.: Das Bild des deutschen 
Soldaten im Spiegel der Sowjetlite
ratur. — W, 1966. 12. sz. 643—651. p. 
[A német katona ábrázolása a szov
jet irodalomban.] 

Abszaljamov, M. — Andrianov, B.: 
Organizacija partizanszkih szil i 
formu rukovodsztva ih boevoj deja-

[A titkos háború útvesztőiben.] 
Guszev, B. — Bazov, L.: Francuzszkaja 

voennaja razvedka i ugroza fasiszt-
szkoj agreszszii protiv Francii. — 
VIZS, 1966. 12. sz. 21—31. p. 
[A francia katonai felderítés és a 
fasiszta agresszió veszélye.] 

Baudot, Marcel: L'opinion publique de
vant l'invasion de la Russie. — 
RHDGM, 1966. 64. sz. 63—80. p. 
[A francia közvélemény a Szovjet
unió elleni agressziót megelőző idő
szakban.] 

Lange, Dieter: Der faschistische Über
fall auf die Sowjetunion und die 
Haltung emigrierter deutscher sozial
demokratischer Führer. — ZG, 1966. 
4. sz. 542—567. p. 
[A Szovjetunió elleni fasiszta táma
dás és az emigráns német szociál
demokrata vezetők magatartása.] 

Norden, Albert: Zu dem Artikel von 
Dieter Lange: Der faschistische 
Überfall auf die Sowjetunion und 
die Haltung emigrierter deutscher 
sozialdemokratischer Führer. — ZG, 
1966. 7. sz. 1155—1156. p. 
[Lange: A Szovjetunió elleni fasiszta 
támadás és az emigráns német szo
ciáldemokrata vezetők magatartása 
c. cikkéhez.] 

íz isztorii pszihologicseszkoj vojnü na 
Západnom fronte. — VIZS, 1966. 12. 
sz. 71—73. p. 
[A pszichológiai háború történeté
ből a Nyugati Fronton.] 

Scheel, Klaus: Die faschistische Durch
haltepropaganda im Februar 1945. — 
ZM, 1966. 3. sz. 318—322. p. 
[A fasiszta kitartás-propaganda 
1945 februárjában.] 

teľnoszťju v Otecsesztvennoj voj
ne. — VIZs, 1966. 9. sz. 18—27. p. 
[Partizánerők szervezése, harci te-

Katonai propaganda 

Antifasiszta ellenállási mozgalom és partizánharcok 
a második világháborúban 
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vékenységük veze tésének formái a 
Nagy Honvédő Háborúban . ] 

Stepniowski, T.: N iek to ré zagadnienia 
organizacj i i dzialalnosci boj owe j 
radzieckich sil pa r tyzanck ich w la 
tách Wielkiej Wojny Narodowej . — 
MW, 1965. 12. sz. 71—88. p . 
[A szovjet pa r t i záne rők szervezeté
nek és ha rc tevékenységének n é h á n y 
ké rdése a Nagy Honvédő H á b o r ú 
ban.] 

Meľnikov, M. F . : Legendu belo-
ruszszkih leszov. — ISzSzSzR, 1966. 
& sz. 183—195. p . 
[A belorussz e rdők legendái . He ly 
tö r téne t i ku t a t á s a második v i lághá
ború eseményeivel kapcsola tban.] 

Jazükovics, E. F . : Za rubezsnüe ant i fa -
sisztü v r j adah beloruszszkih p a r t i 
zán (1914—1944 gg.). — ISzSzSzR, 
1966. 5. sz. 80—90. p . 
[Külföldi ant i fas iszták a belorussz 
pa r t i zánmozga lomban , 1941—44.] 

Tarnogrodzki, Tadeusz — Tryc, 
Ryszard : Polskié organizac je k o n -
spi racyjne w Kra ju w la tách 1939— 
1945. Czesc I. — W P H , 1966. 4. sz. 
250—274. p. 
[Titkos szervezetek Lengyelország
ban, 1939—1945. Rövid encik lopé
dikus tá jékoztató . I. rész.] 

Herzog, Leon—Radziwonczyk, Kaz i -
m i e r z : W a l k a zbro jná marodu pol -
sikiego pod oku pac j a h i t l e rowska w 
swiet le d o k u m e n t ó w W e h r m a c h t u . 
— W P H , 1966. 4. sz. 72—118. p. 
[A lengyel n é p fegyveres h a r c a a 
h i t ler is ta megszál lás a la t t W e h r -
m a c h t - d o k u m e n t u m o k alapján.] 

Kawczynski, A n t h o n y S.: U n t e r n e h m e n 
„N" — deutschsprach ige P r o p a g a n 
da der polnischen Un te rg rundpre s se 
1941—1944. — VfZ, 1966. 1. sz. 59— 
68. p . 
[Az „N" vál la lkozás — a lengyel 
földalat t i saj tó n é m e t nye lvű p r o 
paganda tevékenysége 1941—1944 
között.] 

Varisak, Ceslav: Dopr inos poljskog 
oruzja pobedi n a d n e m a c k i m fašiz
mom. — VoG, 1966. 5. sz. 93—100. p. 
[A lengyel fegyverek szerepe a n é 
me t fasizmus fölötti győzelemben.] 

Rutkiewicz, Mar i a : Személyes ügy. — 
Lengyelország, 1966. 12. sz. 18—22. 
P-

[Megszállási é lmények 1941-bőL 
Lengyel k o m m u n i s t á k ej tőernyős le 
szállása hazá jukban 1941-ben.] 

Chlebowski, Ceza ry : Rozbicie wiezienia 
w P insku 18.1. 1943. r. — W P H , 1966. 
3. sz. 105—133. p. 
[A pinski bör tön elfoglalása, 1943. 
j a n u á r 18.] 

Marcinisin, P i o t r : Par t izanszki boeve 
v Janovszk i t e gori. — VISz, 1966. 
5—6. sz. 115—116. p. 
[Pa r t i zánharc a janovi erdőkben.] 

Tuszynski, W a l m e d a r : Operacyjno-bo-
jowy wys i lek pa r tyzan tk i lubel-
skiej wiosna 1944 r. na t ie przeciw-
par tyzanck ich udorzen okupanta . — 
W P H , 1966. 3. sz. 81—104. p. 
[A lublini körzet pa r t i zán ja inak 
hadműve le t i -ha rcásza t i erőfeszíté
sei 1944 t avaszán a megszállók p a r 
t izánel lenes t á m a d á s a i n a k t ü k r é 
ben.] 

Milewski, Józef: Z w a l k polskiego 
ruchu oporu n a Kociewiu z okupan-
t em hi t le rowskim. — WPH, 1966. 3. 
sz. 256—290. p. 
[A lengyel el lenállási mozgalom ha r 
cai a hi t ler i megszál lókkal Kociew-
nél.] 

Zaluski, Zb ign iew: K a r t k i z roku 1944. 
— WL, 1966. 2. sz. 65—70., 3. sz. 51— 
58., 5. sz. 73—80., 6. sz. 69—77., 8. sz. 
64—70., 10. sz. 61—68., 11. sz. 51—60., 
12. sz. 60—66. p. 
[Lapok 1944-ből.] 

Michta, N o r b e r t : Z kronik i dzialan 
oddzialu par tyzanckiego „Walka" 
plk. „Kal inowskiego" . — WPH, 1966. 
1. sz. 131—143. p. 
[„Kalinowski" , Nikolaj Kazin ezre
des „Walka" Dar t izánkülöní tményé- . 
nek eseménynaplójából . ] 

Czerniewski, Kaz imierz ps. „Korebko" : 
Konspi racy jna p rodukc ja pis toletów 
maszynowych w Suchedniowie . — 
W P H , 1966. 1. sz. 144—174. p. 
[Titkos géppisztoly-gyár tás Suched-
ndówban.] 

Ratnikov, A.: Isztoricseszkaja da ta ge-
roicseszkoj bor 'bü . — KVSz, 1966. 12. 
sz. 82—84. p . 
[A jugoszláv fegyveres felkelés kez
de tének 25. évfordulója.] 

Moraca, P e r o : O nek im pi tan j ima borbe 
K P J za jed ins tvo ná roda u per iódu 
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priprema ustanka. — VoG, 1966. 4. 
sz. 5—17. p. 
[Jugoszlávia Kommunista Pártjának 
harca a jugoszláv népek egységéért 
a felkelés előkészületi szakaszában.] 

Antonovski, Ivan: Slavonija u ustanku 
1941. godine. — VoG, 1966. 4. sz. 59— 
84. p. 
[A szlavóniai felkelés, 1941.] 

Miljanic, Gojko: Saradnja národa Crne 
Gore i Hercegovine u prvoj godini 
oslobodilackog rata. — VoG, 1966. 4. 
sz. 93—123. p. 
[Crna Gora és Hercegovina népének 
együttműködése a felszabadító há
ború első évében.] 

Bulatovic, Dragomir: Rad Ratijske Teh-
nike u Nisu. — VoG, 1966. 3. sz. 61— 
71. p. 
[A „Tehnika" fedőnevű ellenálló 
szervezet működése Nisben, 1941 jú
nius—1942 májusig.] 

Durisic, Mitar: Borbe 3. udarne divi-
zije NOVJ od oslobodenja Sarajeva 
do kraja rata. — VoG, 1966. 3. sz. 
3—28. p. 
[A JNFH 3. rohamhadosztály had
műveletei Sarajevo felszabadításától 
a háború végéig.] 

Klanjscek, Zdravko: Uloga slovenackih 
partizanskih odreda u periódu do 
stvaranja prve oslobodilacke terito-
rije u Sloveniji. (Jul 1941—maj 
1942.) — VoG, 1966. 4. sz. 85—92. p. 
[A szlovén partizánkülönítmény sze
repe az első szabad terület létrejöt
téig Szlovéniában, 1941 július—1942 
május.] 

Perovic, Branko: Borbe na podrucju 
Sinjajevine i Kolasina u periódu 
február—maj 1942. godine. — VoG, 
1966. 5. sz. 3—35. p. 
[Harcok Sinjajevina és Kolasin tér
ségében, 1942 február—május.] 

Mitrovski, Boro: Uslovi pod kojima se 
pripremao pocetak oruzanog ustanka 
u Makedoniji. — VoG, 1966. 4. sz. 
125—143. p. 
[A macedóniai fegyveres felkelés 
előkészületeinek körülményei.] 

Miljanic, Novak: Boj u Banjamina. — 
VoG, 1966. 2. sz. 75—79. p. 
[A bánj ani csata. Crna Gora, 1942. 
június 1.] 

Zoric, Rade: Borbe 5. krajiske udarne 
divizije u dolini Lima i u prostoru 
Uzica (od 10. októbra do 10. decemb
ra 1943 godine). — VoG, 1966. 1. sz. 
47—67. p. 
[A krajinäi 5. rohamhadosztály har
cai a Lim völgyében és Uzica térsé
gében, 1943 október—december.] 

Bozic, Nikola: Napád 7. vojvodanske 
udarne brigade na Ilók. (29. i 30. 
septembra 1944. godine). — VoG, 
1966. 3. sz. 29—59. p. 
[A vojvodinai 7. rohambrigád táma
dása Ilók ellen 1944 szeptemberben.] 

Duric, Ljuban: Cerkezovacki narod-
nooslobodilacki partizánski odred. — 
VoG, 1966. 2. sz. 45—74. p. 
[A cerkezovaci partizánok.] 

Pejnovic, Nikola: Udarni bataljon Licke 
grupe partizanskih odreda. — VoG, 
1966. 2. sz. 29—44. p. 
[A jugoszláv partizánegységek Lika
csoportjának rohamzászlóalja.] 

Sztavrev, Penju: Dejnosztta na BRP za 
razoblicsavane na hitlero-fasisztkata 
agreszija szrestu Szövetszkija Szo
juz. — VISz, 1966. 1. sz. 17—27. p. 
[A BKP tevékenysége a Szovjetunió 
elleni fasiszta agresszió leleplezé
séért.] 

Georgiev, Köncso: Za tocsnija tekszt na 
programata na Otecsesztvenija front. 
— VISz, 1966. 3. sz. 48—52. p. 
[A Felszabadító Front programjának 
pontos szövegéről.] 

Jancsev, Vörben: Rabotata na partijata 
i RMSz v kazarmite na teritori j ata 
na XI Plevenszka VOZ. (1941—1944 
g.) — VISz, 1966. 3. sz. 17—28. p. 
[A párt és az Ifjúmunkás Szövetség 
munkája a XI. Pleveni felkelő had
műveleti zóna laktanyáiban. 1941— 
1944.] 

Petrov, Sztojan: Za etapite na vöorözse-
nata borba na bölgarszkija narod 
protiv fasizma prez 1941—1944 g. — 
IP, 1966. 3. sz. 83—90. p. 
[A bolgár nép fegyveres harcának 
szakaszai a fasizmus ellen. 1941— 
1944.] 

Tisev, Dimitör: BZNSZ i vöorözsenata 
borba na bölgarszkija narod protiv 
monarko-fasisztkata diktatúra (1941 
—1944. g.) — IP, 1966. 3. sz. 3—32. p. 
[A Bolgár Népi Agrár Szövetség és 
a bolgár nép fegyveres harca a mon-
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archo-fasiszta d i k t a t ú r a ellen az 
1941—1944-es években.] 

Csakörov, Szlávi : íz b o r b a t a n a vösz-
tanicseszki te o t r jadi „Hr. Botev" i 
„ Levszki". — VISz, 1966. 5—6. sz. 
117—132. p. 
[A „Hriszto Botev" és „Vaszil 
Levszki" felkelő a laku la tok h a r c a i 
ból. Anyagok az 1941—1944. évi for
r ada lmi antifasiszta mozgalom tör 
ténetéből.] 

Dimitrov, Dimitör—K'oszev , Hr i sz to : 
Par t izanszkoto dvizsenie v Seszta 
vösztanicseszka ope ra t ivna zona. — 
IP , 1966. 6. sz. 22—46. p . 
[Par t izánmozgalom a felkelő h a d m ű 
vele tek 6. zóná jában Bu lgá r i ában a 
második v i lágháborúban. ] 

Atanaszov, Bogdan : Polszki te otr jadi i 
eseti v Seszta vösztanicseszka ope
ra t ivna zona. — VISz, 1966. 3. sz. 
3—16. p. 
[Tábori osztagok és csapatok a ha to 
dik felkelő hadműve le t i zónában.] 

Tosev, Mi lko : Bojn i te dejsztvi ja n a 
Trönszki ja par t izanszki otrjad ot 14. 
m a r t do 12. ma j 1944 g. — VISz, 
1966. 4. sz. 54—59. p. 
[A t ran i par t izánegység ha rc t evé 
kenysége 1944 márc iu s 14—május 
12-ig.] 

Toskova, V i tka : B K P — organizátor i 
rökovoditel na vöorözsenata ant i fa-
sisztka borba v Lovesko i Tro janszko 
(1941—1944 g.) — VISz, 1966. 1. sz. 
3—16. p. 
[A B K P — az ant ifasiszta fegyveres 
ha rc szeryezője és vezetője Lovecs-
ben és Trojanban. ] 

Esanu, L.—Saizu, I.: Aspecte ale rez is -
tentei maselor popu lä re din Moldova 
impot r iva d ic ta tur i i mi l i ta ro- fas -
ciste si a razboiului antisoviet ic. — 
SRI, 1966. 3. sz. 531—549. p. 
[A moldvai népi el lenál lás a fasiszta 
ka tona i d ik t a tú r áva l és a szovjet e l 
leni háborúva l szemben.] 

Oancea, Gh. I.: Con t r ibu t i a cameni lor 
munci i din Bána t la sus t inerea fron-
tului ant ihi t ler is t . (23 Augus t 1944—9 
Mai 1945) — SRI, 1966. 3. sz. 551— 
559. p . 
[A bánsági m u n k á s s á g részvétele a 
hi t lerel lenes egységfrontban.] 

Lipták, L u b o m i r : Slovensky štát a p r o 
tifašistické hnu t i e v rokoch 1939— 

1943. — HC, 1966. 2. sz. 161—218. p. 
[A szlovák á l l am és az antifasiszta 
mozgalom, 1939—1943.] 

Jordán, F r a n t i š e k : Mezi s lovinskými 
par tyzány . — HV, 1966. 2. sz. 220— 
264. p . 
[Szlovák pa r t i zánok között.] 

Bárta, D r a h o m i r : K his tór i i i legálni 
činnosti a hnu t i odporu veznu v kon-
cen t r acn im tábore Ebensee v letech 
1944—1945. — HV, 1966. 4. sz. 695— 
761. p . 
[Az ebensee- i koncent rác iós tábor 
foglyai i l legális tevékenységének és 
el lenállási mozga lmának tö r téne té 
hez.] 

Wolff, Wil ly : Über die Tät igkei t be 
waffneter G r u p p e n der Bewegung 
„Freies Deu t sch land" an der sow
je t i sch—deutschen Front . — ZM, 
1966. 1. sz. 48—61. p . 
[,,A Szabad Németország" mozgalom 
fegyveres csoport ja inak tevékenysé
géről az orosz—német arcvonalon.] 

Maier, H e d w i g : Die SS und de r 20. Ju l i 
1944. — VfZ, 1966. 3. sz. 299—316. p. 
[Az SS és 1944. júl ius 20.] 

Graml, H e r m a n n : Der Fal l [Hans] Os
ter. — VfZ, 1966. 1. sz. 26—39. p. 
[Oster t ábornok bukása az 1944. jú
l ius 20-i összeesküvésben.] 

Ney, Virgi l : Soldiers of t h e shadows : 
r<?-.í s tance war fa re , 1939—1945. — A, 
1966. 5. sz. 20—23., 6. sz. 19—22. p. 
[Katonák az á rnyékban . Az el len
állási mozgalom sajátosságai , 1939— 
1945.] 

Roon, Ger v a n : Obers t Wi lhe lm Staeh-
le. Ein Bei t rag zu den Aus landskon
t ak ten des deutschen Widers tandes . 
— VfZ, 1966. 2. sz. 209—223. p . 
[Dokumentumok. — Wi lhe lm S taeh-
le ezredes. Ada lék a néme t ellen
állási mozgalom külföldi kapcsola
taihoz.] 

Bauman, G. G.: Fevral 'sztoaja zaba-
sztovka 1941 goda — povoro taü j 
p u n k dvizseni ja szoprot ivleni ja v 
Nide r l andah . — NNI, 1966. 4. sz. 
94—101. p . 
[Az 1941. évi február i sztrájk — 
fordulópont a hol land ellenállási 
mozgalomban.] 

Bedarida, Francois—Bedarida, Renée : 
U n e rés is tance spi r i tue l le : aux ori-
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gines du „Témoignage chrétien". 
1941—1942. — RHDGM, 1966. 61. sz. 
3—33. p. 
[A „Keresztény tanúságtétel" szelle
mi ellenállási mozgalom eredete 
Franciaországban. 1941—1942.] 

Calmette. A.: Les équipes Jedburgh 
dans la bataille de France. — 
RHDGM, 1966. 61. sz. 35—48. p. 
[Az ejtőernyős Jedbourgh-alakulatok 
vállalkozásai Franciaországban a 
második világháborúban.] 

Josse, Raymond: L'école des cadres 
d'Uriage. (1940—1942.) — RHDGM, 
1966. 61. sz. 49—74. p. 
[A francia ellenállás és az uriage-i 
káderiskola. 1940—1942.] 

Ledere, Françoise: La Composition d'un 
réseau: „Zéro France". — RHDGM, 
1966. 61. sz. 75—86. p. 
[A „Zéro France" nevű francia el
lenállási hálózat megtervezése.] 

Poltorak, A.: Agreszszija pered szudom 
národov. — KZ, 1966. 229. sz. 5. p. 
[A nürnbergi per 20. évfordulójá
ra.] 

Felperes: Lord Rüssel of Liverpool. — 
Ko, 1966. 5. sz. 769—778. p. 
[Lord Russelnek a háborús bűnök
ről szóló munkáival kapcsolatos rá-
galmazási pere.] 

Ámort, (Cestmir) Csesztmir: Naciszt-
szkie planü poraboscsenija is iszt-
reblenija národov SzSzSzR. (Po do-
kumentam szekretnogo arhiva Gen-
richa Gimmlera.) — ISzSzSzR, 1966. 
2. sz. 163—188. p. 
[Náci tervek a Szovjetunió népeinek 
leigázására és megsemmisítésére. 
Heinrich Himmler titkos archívu
mának dokumentumai szerint.] 

Bartel, Walter—Drobisch, Klaus: Der 
Aufgabenbereich des Leiters des 
Amtes D IV des Wi-rtschaftsver-
waltungshauptamtes der SS. — ZG, 
1966. 6. sz. 944—956. p. 
[Dokumentumok. — Az SS Gazda
sági Főosztály IV. D osztály vezető-

Alpins sans uniforme. — RHA, 1966. 2. 
sz. 123—126. p. 
[Szabadcsapatok felszabadító har
cai a francia Alpokban.] 

Defrasne, J.: L'épopée du Vercors 
1942—1944. — RHA, 1966. 2. sz. 127 
—140. p. 
[A francia ellenállás vercors-i sza
kasza. 1942—1944.] 

Mrázková, Jana: Výbory národniho 
osvobozeni v italském antifasisti-
ckém odboji. (1943—1945.) — CCH, 
1966. 6. sz. 824—843. p. 
[A nemzeti felszabadító bizottságok 
az olasz antifasiszta ellenállási moz
galomban. 1943—1945.] 

Kühnrich, Heinz: Der Aufschwung der 
europäischen Partisanenbewegung 
in den letzten Jahren des Zweiten 
Weltkrieges. — ZM, 1966. 1. sz. 92— 
102. p. 

[Az európai partizánmozgalmak fel
lendülése a második világháború 
utolsó éveiben.] 

jenek feladatköre. A koncentrációs 
táborok felállítása és ellátása.] 

Krannhals, Hanns v. : Konzentrations
lager — Regierung Dönitz und das 
Reichsgericht. — WR, 1966. 7. sz. 
371—378. p. 
[A koncentrációs táborok, a Dönitz-
kormány és a német birodalmi tör
vényszék.] 

Kaczmarek, Kazimierz: Zbrodnie hitle-
rowskie na zolnierzach 2 armii WP. 
— WPH, 1966. 4. sz. 49—71. p. 
[Hitleristák bűnei a 2. Lengyel Had
sereg katonái ellen.] 

Golubovic, Z. : Racije januára 1942. u 
Juzsnoj Bacskoj. — Zborník za 
Drustvene Nauke, 1963. 35. sz. 165— 
192. p. 
[Az 1942 januári razzia Dél-Bácská
ban.] 

Mészáros Sándor: Odjek racie 1942 go-
dine u madarskom politicseszkom 
zsivotu za vreme rata. — Zborník 
za Drustvene Nauke, 1965. 42. sz. 
76—93. p. 
[Az 1942. évi razzia visszhangja, a 
magyar politikai életben.] 

Háborús bűnök 
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Haditengerészet 
Hampshire, Cecil: The first headquar

ters ship. — RUSIJ, 1966. 111. köt. 
642. sz. 159—162. p. 

Rossiwall, Theodor: Luftoffensiven und 
ihre Problematik. (II.) (Von Eng
land 1940 bis Vietnam 1965.) — 
ÖMZ, 1966. 1. sz. 22—27. p. 
[Légioffenzívák és problematikájuk. 
Az 1940-es angliai csatától az 1965. 
évi vietnami háborúig.] 

Pemberton, R. F.: The Royal Air For
ces in the Second World War. — 
AQ, 1966. 91. köt. 2. sz. 260—262., 

Jurga, Tadeusz: Decydujaca bitwa w 
wojnie polsko-niemieckiej 1939 r. — 
WPH, 1966. 4. sz. 119—159. p. 
[A lengyel—német háború döntő 
csatája 1939-ben.] 

Abraham, Roman: Wspomnienia wo-
jenne znad Warty i Bzury. — WPH, 
1966. 1. sz. 175—210., 2. sz. 234—277., 

Cailloux: Campagne de France 1940. La 
contre-attaque qui n'eut jamais 
l i eu . . . 19—25 mai. — RHA, 1966. 3. 
sz. 133—147. p. 
[A franciaországi hadjárat, 1940. A 
tervbe vett, de végre nem hajtott 
ellentámadás, 1940. május 19—25.] 

22—23 mai 1940. Le 10e B. C. P. a 
Quiévy et Blarégnies. — RHA, 1966. 
2. sz. 105—113. p. 
[A francia 10. vadászzászlóalj harcai 
Quiévynél és Blarégniesnél. 1940. 
május 22—23.] 

Buchner, Alex: Elf in zwanzig Minu
ten. — SuT, 1966. 8. sz. 436—437. p. 
[Tizenegy páncélost lőttek ki húsz 
perc alatt 1940. május 27-én az abbe-
ville-i csatában.] 

Le Goyet: Les chasseurs a pied de 1940 
á 1945. — RHA, 1966. 2. sz. 47—49. p. 
[A francia gyalogos vadászok. 1940— 
1945.] 

Le Goyet: Les chasseurs en Norvège, 
Namsos, Narvick 1940. — RHA, 1966. 
2. sz. 94—104. p. 

[Az első vezérhajó a deszant had
műveletek irányítására.] 

92. köt. 1. sz. 110—113., 2. sz. 238— 
240., 93. köt. 1. sz. 111—112. p. 
[Az angol légierő a második világ
háborúban.] 

Mohr, Kurt: Bombenkrieg und Kassels 
Zerstörung 1943. I—III. — Fg, 1966. 
2. sz. 33—40., 3. sz. 64—74., 4. sz. 
93—100. p. 
[Légi bombázás és Kassel pusztu
lása, 1943.] 

3. sz. 291—322., 4. sz. 212—249. p. 
[Háborús emlékek a Warta és Bzura 
partjáról, 1939. 1—4. r.] 

Nyvltová, Dana: Legion Cechu a Slo-
váku v Polsku r. 1939. — HV, 1966. 
1. sz. 98—118. p. 
[A cseh és szlovák légió Lengyelor
szágban, 1939-ben.] 

[Francia vadászok Norvégiában 
1940-ben.] 

James, William: St. Valéry — 11th June 
1940. — RUSIJ, 1966. 111. köt. 641. 
sz. 67—68. p. 
[Az 51. skót hadosztály mentésének 
kudarca St. Valery-nél 1940. június 
11-én.] 

Rzepecki, Jan: O Wladyslawie Sikors-
kim w legionach. — WPH, 1966. 1. 
sz. 211—240. p. 
[Wladyslaw Sikorski és a Lengyel 
Légió megszervezése a nyugati had
színtéren.] 

Métrai, Alphonse: Les Gliéres 1944. — 
RHA, 1966. 2. sz. 119—124. p. 
[Francia vadászalakulatok harcai a 
gliéres-i térségben 1944-ben.] 

Montfort, [Michel—H.]: Les combats 
entre Montélimar et Valence du 21 
au 30 août 1944. — RMS, 1966. 5. sz. 
203—261. p. 
[Harcok Montélimar es Valence kö
zött 1944. augusztus 21—30-án.] 

Légierő 

A Lengyelország elleni hadjárat 1939-ben 

Nyugati hadszíntér 
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•Le Goyet: Le 2e B. C. P. en Alsace no
vembre 1944 — janvier 1945. — 
RHA, 1966. 2. sz. 114—118. p. 

[A francia 2. vadászzászlóalj harcai 
Elszászban, 1944. november—1945. 
január.] 

Afrikai, földközi-tengeri, olaszországi, balkáni hadszíntér 
Raw ski, Tadeusz: Agresja niemiecka 

przeciwko Grec j i i Jugoslawii. — 
WPH, 1966. 1. sz. 70—95,, 2. sz. 143— 
176., 3. sz. 134—186. p. 
[Német agresszió Görögország és 
Jugoszlávia ellen. 2—4. rész.] 

Stöckelle, Gustav: Ein Volk kämpft um 
seine Ehre. Griechenlands Verteidi
gung vor 25 Jahren. — ÖMZ, 1966. 
2. sz. 122—127. p. 
[Egy nép harcol a becsületéért. Gö
rögország védelme 25 évvel ezelőtt.] 

Rossiwall, Theodor: Balkan und Kreta 
1941. — Tr, 1966. 2. sz. 137—142. p. 
[Az 1941. évi balkáni és krétai né
met hadjárat] 

Bussby, Frederick: The battle of Crete 
— 1941. — AQ, 1966. 92. köt. 2. sz. 
162—168. p. 
[A krétai csata — 1941.] 

Glagolev, I.: Kritszkaja vozdusnode-
szantnaja operacija. — VIZs, 1966. 
5. sz. 120—123. p. 
[A krétai légideszánt hadművelet, 
1941. május.] 

Fischer, Herbert: Taktische und opera
tiv-taktische Probleme der deut
schen Luftlandung auf Kreta im 
Mai 1941. — ZM, 1966. 6. sz. 724— 
733. p. 

[Az 1941. májusi krétai német légi
deszánt harcászati és hadműveleti
harcászati problémái.] 

Kameňov, Evgenij G. : Harakterni cserti 
na germano-fasisztkata okupacija 
na Bölgarija prez 1941—1944 g. — 
IP, 1966. 1. sz. 3—21. p. 
[Bulgária német-fasiszta megszállá
sának jellegzetes vonásai az 1941— 
1944. évek folyamán.] 

Visnjic, Petar : Okupatorsko-kvislinska 
ofanzivna dejtsva u zapadnoj Srbiji 
1941. godine. — VoG, 1966. 4. sz. 
19—57. p. 
[Megszállók és csatlósaik támadó 
hadműveletei Nyugat-Szerbiában, 
1941 november.] 

Rossiwall, Theodor: Deutschlands Ein
greifen in Nordafrika 1941. — Tr, 
1966. 1. sz. 50—51. p. 
[Németország támadása Észak-Afri
kában 1941-ben.] 

Sas, Anthony: Military campaigns. Stra
tegy in the • Mediterranean. — MR, 
1966. 10. sz. 3—7. p. 
[A hadászat a Földközi-tenger térsé
gében a második világháborúban.] 

Blumenson, Martin: Sicily and Italy: 
Why and what for? — MR, 1966. 2. 
sz. 61—68. p. 
[A szicíliai és itáliai hadműveletek.] 

Keleti hadszíntér 

A Szovjetunió Kommunista Pártja — a győzelem szervezője 
Zaharov, Sz.: Povüsenie urovnja voen-

nüh znanij politrabotnikov v godü 
minuvsej vojnü. — VIZs, 1966. 12. 
sz. 3—10. p. 

[A politikai funkcionáriusok katonai 
ismereteinek tökéletesítése az elmúlt 
háború éveiben.] 

A Nagy Honvédő Háború hadművészet-története 
Pavlenko, N. : Harakternüe csertü sztra-

tegicseszkogo nasztuplenija Szovet-
szkih Vooruzsennüh Szil v Velikoj 
Otecsesztvennoj vojne. — VIZs, 
1968. 3. sz. 9—23. p. 
[A Szovjet Fegyveres Erők hadászati 

támadásának jellegzetes vonásai a 
Nagy Honvédő Háborúban.] 

Scharf f, Heinz: Entwicklung von Taktik 
und Kampf eise der sowjetischen 
Waffengattungen im Zweiten Welt
krieg. — Tr, 1966. 1. sz. 55—60. p. 
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[A szovjet fegyvernemek harcásza
tának és harcmódjának fejlődése a 
második világháborúban. A Voennüj 
Vesztnik c. folyóirat alapján.] 

Danilov, F.: Operativnaja oborona V. 
nasztupatel'nüh kampani j ah tret'ego 
perióda Velikoj Otecsesztvennoj 
vojnü. — VIZs, 1966. 9. sz. 3—17. p. 
[Hadműveleti védelem a Nagy Hon
védő Háború harmadik periódusá
nak támadó hadjárataiban.] 

Cirlin, A.: Operativnaja maszkirovka 
vo frontovoj nasztupateľnoj operácii 
po opütu Velikoj Otecsesztvennoj 
vojnü. — VM, 1966. 9. sz. 58—67. p. 
[Hadműveleti álcázás a front támadó 
hadműveletében, a Nagy Honvédő 
Háború tapasztalatai alapján.] 

Krasznov, I.: Bronetankovüe vojszka v 
operacijah na okruzsenie i unicsto-
zsenie. — VIZs, 1966. 4. sz. 24—36. p, 
[Páncélos csapatok bekerítő és meg
semmisítő szerepe a hadműveletek
ben.] 

Prohorkov, I.—Truszov, V.: Reaktiv
naja artillerija v Velikoj Otecseszt
vennoj vojne. — VIZs, 1966. 1. sz. 
3—12. p. 
[A szovjet reaktív tüzérség a Nagy 
Honvédő Háborúban.] 

Püsnov, V. : Szamoletü Velikoj Ote
csesztvennoj vojnü. — AK, 1966. 10. 
sz. 16—20. p. 
[Szovjet repülőgépek a Nagy Hon
védő Háborúban.] 

Usakov, Sz. : Atakujut daľnie bombar-
dirovscsiki. — AK, 1966. 10. sz. 21— 
24. p. 
[Támadnak a távolsági bombázók a 
háború első hónapjaiban.] 

Rossiwall, Theodor: Luft- und Seekrieg 
1941. — Tr, 1966. 4. sz. 342—345. p. 
[Légi és tengeri háború 1941-ben.] 

Walter, Karl: Gewaltsames Überwinden 
von Wasserhindernissen aus der Be
wegung im Grossen Vaterländischen 
Krieg (II). — ZM, 1966. 5. sz. 553— 
563. p. 
[Víziakadályok mozgásból való erő
szakos leküzdése a Nagy Honvédő 
Háborúban.] 

Iliev, Ilija: Njakoi izvodi ot izpolzuva-
neto na vözdusnite deszanti prez 
Velikata otecsesztvena vojna. — 
VISz, 1966. 1. sz. 40—47. p. 
[Néhány tanulság a légideszant al
kalmazásáról a Nagy Honvédő Há
borúban.] 

Rosavelov, Tódor: Vlijanié na voennoto 
izkusztvo na szövetszkata armija za 
razvitieto na taktikata v bölgar-
szkata armija szled Otecsesztvenata 
vojna 1944—1945 g. — VISz, 1966. 1. 
sz. 28—39. p. 
[A Szovjet Hadsereg hadművészeté
nek hatása a Bolgár Hadsereg tak
tikájára a bolgár nép honvédő há
borúja után, 1944—1945.] 

Hett, Erich: Einsatz eines Ski—Jagd
kommandos an der Ostfront 1942. — 
Trp, 1966. 11. sz. 824—828. p. 
[Egy sí-vadászkülönítmény bevetése 
a keleti arcvonalon, 1942.] 

Ampleev, N.: Scsit i mecs neba sztolicü. 
— KZ, 1966- 272. sz. 4. p. 
[A szovjet légierő a moszkvai csa
tában.] 

Szbütov, N. : Vozdusnüj zászlón Moszk-
vü. — AK, 1966. 12. sz. 10—16. p. 
[Moszkva légi védőcsapata, 1941— 
1942.] 

Szuhacsev, Sz. : Ognennüj tarán. — 
VIZs, 1966. 3. sz. 59—63. p. 
[Vakmerő nekirepülés Slenimnál. 
1944. július.] 

A szárazföldi haderő a keleti hadszíntéren 

A légierő a keleti hadszíntéren 
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A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka és a moszkvai csata 
(.1941) 

Schneider, Ferinand-Thiébaut : Retro
spective historique: les variations 
d'Hitler en 1940 et l'opération Bar
barossa. — RMG, 1966. 6- sz. 121— 
133. p. 
[Változások Hitler terveiben 1940-
ben es a Barbarossa hadművelet.] 

Amort, (Cestmir) Csesztmir: Plan „Bar-
baroszsza". (Po dokumentam ver-
hovnogo komandirovanija ver-
mahta.) — ISzSzSzR, 1966. 6. sz. 
148—167. p. 
[A „Barbarossa" hadművelet terve. 
A Wehrmacht főparancsnokságának 
dokumentumai alapján.] 

Göpfert, Helmut: Die militärische Vor
bereitung des faschistischen Über
falls auf die Sowjetunion. — ZG, 
1966. 7- sz. 1092—1116. p. 
[A Szovjetunió elleni fasiszta táma
dás katonai előkészítése.] 

Fomin, V. T.: íz isztorii podgotovki ne-
mecko-fasisztszkoj agreszszii protiv 
SzSzSzR. — VI, 1966. 8. sz. 77—87. 
P-
[A Szovjetunió elleni német-fasiszta 
agresszió előkészítésének története.] 

Grecsko, A.: 25 let tomu nazad. — 
VIZs, 1966. 6. sz. 3—15. p. 
[Huszonöt évvel ezelőtt, a fasiszta 
Németország támadása a Szovjet
unió ellen.] 

Zielicz, Stefan: Przelomowa data- — 
WL, 1966. 6. sz. 8—13. p. 
[Történelmi dátum, 1941. június 22.] 

Rossiwall, Theodor: Der deutsche An
griff gegen Russland 1941. — Tr, 
1966. 3- sz. 241—245. p. 
[A Szovjetunió elleni német táma
dás 1941-ben.] 

Gosztony[i] Péter: 22. Juni 1941. — SS, 
1966. 41. évf. 19. sz. 503—509- p. 
[A Szovjetunió elleni német táma
dás 1941. június 22-én.] 

Kuz'micsev, Anatoli j : Górj at fasiszt-
szkie tanki. — KZ, 1966. 139. sz. 4. p. 
[Ez történt a háború kezdetén. Ég
nek a fasiszta tankok.] 

Krupennikov, A.: Szevero-zapadnee 
Breszta. — VIZs, 1966. 6. sz. 29— 
35- p. 

[A német-fasiszta csapatok első csa
pása 1941 júniusában Breszttől 
északnyugatra.] 

Vaszil'ev, N. : Zarevo nad Liepaej. — 
KZ, 1966. 146. sz. 3—4. p. 
[Liepaja védelmének 25- évforduló
ja.] 

Azarov, Vszevolod: Zsivaja legenda. — 
KZ, 1966. 200. sz. 2—3. p. 
[Tallin védelmének 25. évfordulója.] 

Cseremuhin, K. : Na szmolenszko-imo-
szkovszikom szitrategicsesz'kom na-
pravlenii letom 1941 goda. — VIZs, 
1966. 10. sz. 318. p. 
[A szmolenszk-moszkvai hadászati 
irányban, 1941 nyarán.] 

Raznoglaszija v komandnoj verhuske 
vermahta v ijule — avguszte 1941 
goda. (íz Voennogo dnevnika ver-
hovnogo glavnokomandovanija ver
mahta.) — VIZs, 1966. 1. sz. 70—79-, 
2. sz. 83—93. p. 
[Dokumentumok. — Ellentétek a 
Wehrmacht parancsnoki állományá
ban 1941 július—augusztusban- (A 
Wehrmacht főparancsnokság hadi
naplójából.)] 

Afanasz'ev, D.—Badanin, B.: O nekoto-
rüh voproszah inzsenernogo obesz-
pecsenija bitvü pod Moszkvoj letom 
i oszen'ju 1941 goda. — VIZs, 1966. 
12. sz. 11—20. p. 
[A Moszkva melletti 1941- évi nyári 
és őszi csaták műszaki biztosításá
nak néhány kérdéséről.] 

Kulesov, G. : Na Dneprovszkom rube-
zse. — VIZs, 1966. 6. sz. 16—28. p. 
[A Dnyepr védelmi vonal, 1941. jú
lius—augusztus • ] 

Kuznecov, P.: V bojah na placdarme za 
Dneprom. — VIZs, 1966. 10. sz. 86— 
90. p. 
[A Dnyepr menti harcokban.] 

Voroneckij, V.: Podvig na Dnepre- — 
KZ, 1966. 163. sz. 4. p. 
[Hőstett a Dnyepr mentén. Mogilev 
védelmének 25. évfordulójára.] 

Szeljanicsev, A-: U szten Odeszszü. — 
KZ, 1966. 180. sz. 4. p. 
[Odessza falainál. A védelem kezde
tének 25. évfordulójára.] 
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Rossiwall, Theodor: Die deutsche 
Herbstoffensive 1941 in Russland. — 
Tr 1966. 5. sz. 440—443. p. 
[A német őszi offenzíva, 1941.] 

Kissel, Hans: Abwehr in einer Lage 
inselartigen Charakters. Brücken
kopf Poltawa, 28—20. September 
1941. — Trp, 1966. 1. sz. 25—32. p. 
[A poltavai hídfő védelme, 1941-
szeptember 28—30. között.] 

Kissel, Hans: Kämpfe um einen vor
geschobenen Brückenkopf. — ASM, 
1966. 10. sz. 611—618., 11. sz. 683— 
692- p. 
[Harcok egy előretolt hídfőállásért. 
1941. október, Harkov körüli har
cok.] 

Kulakov, N.: Geroem bül kazsdüj. — 
KZ, 1966. 254. sz. 2—3. p. 
[25 éve kezdődött Szevasztopol hősi 
védelme.] 

Mazunin, N.: Geroicseszkij Szevaszto
pol'. — VIZs, 1966. 10. sz- 120— 
123. p. 
[Szevasztopol, a hősi város.] 

Jaggi, O.: Sewastopol 1941—42. Der 
Angriff auf die stärkste Festung des 

' zweiten Weltkriegs. — ASM, 1966-
7. sz. 388—396., 8. sz. 454—459., 9. sz. 
533—541- p. 
[Szevasztopol 1941—42-ben. A máso
dik világháború legerősebb erődje 
elleni támadás.] 

Rossiwall, Theodor: Die Winter
schlacht 1941—42 in Russland. — 
Tr, 1966. 6. sz. 529—533. p. 
[Az oroszországi téli csata 1941—42-
ben.] 

Maľkov, D.: Na podsztupah k Tule- — 
VV, 1966. 1. sz. 9—13. p. 
[A Tuláért folyó harcokból, 1941. 
október—december.] 

Vasziľev, N.: Juzsnüj basztion sztolicü. 
— KZ, 1966. 253. sz. 3—4. p. 
[A főváros déli bástyája, Tula.] 

Zsukov, G. K.: W bitwie o Moskwe- — 
MW, 1966. 11. sz. 92—102. p. 
[A moszkvai csatában.] 

Vaszilevszkij, A.: Nacsalo resajuscsevo 
povorota v hode Otecsesztvennoj 
vojnü- — Kommuniszt, 1966. 17. sz. 
48—60 p. 
[A döntő fordulat kezdete a Nagy 
Honvédő Háború folyamán. — A 
moszkvai csata 25. évfordulójára.] 

Petrov, Evgenij: Zdesz' bül éposz. — 
KZ, 1966. 230. sz. 2—3 p. 
[A moszkvai csata 25- évfordulójá
ra.] 

Velikaja Moszkovszkaja bitva. — VI, 
1966. 12. sz. 3—22. p. 
[A nagy moszkvai csata, 1941.] 

Csisztjakov, I.: V bojah pod Moszkvoj-
— VV, 1966. 11. sz. 20—23. p. 
[A Moszkva alatti harcokban.] 

Hetagurov, G. I.: Nasztuplenie prodol-
zsalosz'. . . — KZ, 1966. 289. sz. 2— 
3. p-
[A támadás folytatódott.. . A 
moszkvai csata történetéből.] 

Kraszovszkij, Sz. A.: Kogda sla bitva 
pod Moszkvoj. — KZ, 1966. 278. sz. 
4. p. 
[Amikor a moszkvai csata folyt.] 

Cseremuhin, K.: Velikaja pobeda pod 
Moszkvoj. — VIZs, 1966. 11. sz- 3— 
9. p. 
[A moszkvai nagy győzelem.] 

Krondo, N.—Szorocsenko, L. : Pobeda 
pod Moszkvoj. — TSzSzA, 1966. 11. 
sz. 8—13. p. 
[Győzelem Moszkva alatt.] 

Harcsenko, V.: Szaperü buli, gde trud-
no. — KZ, 1966. 293. sz- 2. p. 
[Műszakiak a moszkvai csatában.] 

Beloborodov, A.: Velikij podvig náro
da. — VV, 1966. 11. sz- 14—19. p. 
[A moszkvai csata 25. évfordulójá
ra. A nép hatalmas hőstette.] 

Beloborodov, A.: Velikij podvig naro-
vo. — Kommuniszt, 1966- 17. sz. 61— 
70. p. 
[A moszkvai csata 25. évfordulójára. 
Hazafiság és hősiesség.] 

Na poljah i v nebe podmoszkov'ja. — 
VIZs, 1966. 10- sz. 51—55., 12. sz. 
44—49. p. 
[A moszkvai csata hősei.] 

Göpfert, Helmut: Der faschistische 
Blitzkrieg scheiterte vor Moskau. — 
ZM, 1966. 6. sz. 682—694- p. 
[A fasiszta villámháború kudarca 
Moszkva előtt.] 

Muriev, D.: Proval „general'nogo" 
nasztuplenija vraga. — KZ, 1966. 
265. sz- 2—3. p. 
[Az ellenség „általános" támadásá
nak kudarca a moszkvai csatában.] 
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Proéktor, D. M.: Tüszjacsa devjaťszot 
szórok pe rvü j . — NNI, 1966. 5. sz. 
33—50- p . 
[1941. Miér t n e m s ikerü l t a Szovjet
unió elleni v i l l ámháború? ] 

Chosin, Michae l : Die e rs te Nieder lage 
der W e h r m a c h t . — S, 1966. 23. sz. 
9. p . 

Zubakov, V.: Podvig Len ingrads - — 
KZ, 1966. 194. sz. 4. p . 
[Leningrád hőste t te . A b lokád kez 
de tének 25. évfordulójára-] 

Hozin, M.: Ob odnoj maloiszsz ledovan-

Abramov, V. V.: Oborona Adzs imus -
kajszkih kameno lomen . (Maj—okt-
jabr ' 1942. g.) — ISzSzSzR, 1966. 3. 
sz- 130—134. p . 
[Az adzs imuskaj i k ő b á n y á k véde l 
me, 1942. május—október . ] 

[Kazakov] Kasakov, M. : Die A b w e h r 
kämpfe de r sowjet ischen Br jansk-
Fron t vor Voronež im Jun i—Jul i 
1942. Übers , u. e ingel . v. Wi lhe lm 
Arenz- — WR, 1966. 8. sz. 470—475.. 
9. sz. 524—536., 10. sz. 588—597 p. 
[A szovjet br janszki front e lhár í tó 
ha rca i Voronyezs előt t 1942 június— 
júl iusában.] 

[Vaszilevszkij] Wasi lewski , A.: Niek-

Gosztony[i] P é t e r : Die Vern ich tung der 
2. .ungarischen A r m e e a m Don. — 
ÖMZ, 1964. 6- sz. 437—438. p. 
[Horváth Miklós : A 2. m a g y a r h a d 
sereg megsemmis í tése a Donnál c. 
cikkéhez.] 

Nehonov, G.: Sztoikoszť tankisztov. — 
VV, 1966. 1. sz. 17—19- p . 
[Harckocsizók k i t a r t á sa a kurszki 
csata h a r m a d i k napján . ] 

Rendulic, L o t h a r : Die Schlacht bei 
Orel . — S, 1966. 9. sz. 10—11. p-
[Az oreli csata, 1943.] 

Markin, I ľ j a : Pe r ed Dneprom. — VV, 
1966. 4. sz- 12—15. p . 
[A Dnyepr előtt.] 

[A W e h r m a c h t első veresége a 
moszkvai c sa tában 1941—42 telén.] 

Fridman, Ja- : Nemecko-fasisztszkaja 
a rmi j a poszle porazseni ja pod 
Moszkvoj . — VIZs, 1966. 4. sz. 37— 
42. p . 
[A német- fas isz ta seregek a moszk
vai vereség után.] 

noj operáci i . — VIZs, 1966. 2. sz. 
35—46. p . 
[Egy kevéssé t anu lmányozo t t h a d 
művelet ről - 1941—42. te lén a vo lho-
vi és len ingrádi arcvonalon.] 

tóre zagadnien ia k i e rowan ia walka 
zbrojná l a tem 1942 roku . — MW. 
1966- 2. sz. 69—77. p . 
[A„ fegyveres h a r c vezetésének né 
h á n y ké rdése 1942 nyarán . ] 

Voszkreszenszkij, F . : M i n e r ü v tü lu 
vraga . — VV, 1966. 10. sz. 24—25. p . 
[Aknászok az el lenség h á t á b a n . 
1942- augusztus.] 

Iwanowski, Wincen ty : Pocza tek wie l -
kiej ofensywy radzieckie j podczas 
drugie j wo jny swia towe j . — W P H , 
1966. 2. sz. 88—142. p . 
[A nagy szovjet offenzíva kezdete a 
második v i lágháborúban . ] 

Szmirnov, V.: P e r e p r a v a . — VV, 1966. 
6. sz. 29—32. p . 
[Átkelés a Dnyepren , 1943.] 

Krejzer, J a . : Szivas — Szevasztopoľ . 
— VV, 1966. 7. sz. 12—17. p-
[A K r í m fe l szabadí tásáér t v ívot t 
harcok, 1943—44-ben.] 

Perezsogin, V.: V zimnogo noes ' . — 
VV, 1966. 12. sz- 15—17. p . 
[1943 decemberében Vitebszk kö r 
nyékén.] 

Buchner, A l ex : Feue r auf den e igenen 
S t andp u n k t . — SuT, 1966. 11. sz. 
606—607. p-
[Tűz a saját ha rcá l l á spon t r a — a 
szovjet t á m a d á s fe l ta r tóz ta tására , a 
nikopoli hídfőnél 1943—1944 fo rdu
lóján.] 

Leningrad védelme és felszabadítása 

Az 1942. evi hadműveletek 

1943—1944 
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Heiman, Leo: The last cavalry charge. 
Rafael Lubotnik ias told to . — 
MR, 1966. 1. sz. 15—22. p. 
[Az utolsó lovasroham 1944- január 
31-én.] 

Vorob'ev, V.: V bojah pod Odeszszoj. 
— VIZs, 1966. 7. sz. 50—58. p. 
[Az odesszai harcokban] 

IGrülev] Gryljew, A. N. — [Driven] 
Driwen, N. J. : Die Kämpfe an den 
äussersten Flügeln des russischen 
Kriegsschauplatzes 1944. Angriff 
der 3. Garde-Schützendivision auf 
der Landenge von Perekop (April 
1944). — ÖMZ, 1964. 4- sz. 244— 
247. p. 
[Harcok az orosz hadszíntér leg
szélső szárnyán, 1944. A 3. gárda lö
vészhadosztály támadása a perekopi 

szorosnál, 1944. április.] 

Bednarz, B-: Zbrojný wysilek Polski w 
drugiej wojnie swiatowej. — MW, 
1965. 5. sz. 3—24. p. 
[Lengyelország fegyveres erőfeszíté
se a második világháborúban.] 

Przymanowski, Janusz: Przed natar-
ciem. — WL, 1966- 2. sz. 71—78. p. 
[Támadás előtt, 1944 július—augusz
tus.] 

Rawski, Tadeusz: Niemieckie umocnie-
nia na ziemiach polskich w latách 
1919—1945. — SMHW, 1966. Tom 
XII. Cz. 1. 281—301. p-
[Német erődítések lengyel területen 
1919—1945 között.] 

Tuszynski, Waldemar: Niemieckie 
umocnienia przeciwpartyzanckie na 
ziemiach polskich w latách T939— 
1945. — SMHW, 1966. Tom XII. Cz-
1. 302—305. p. 
[Német partizánellenes erődítések 
lengyel területen 1939—1945 között.] 

Szczepanski, Stanislaw: Wal Pomorski. 
— SMHW, 1966- Tom XII. Cz. 1. 
323—333. p. 
[A Tengermellék erődítési rendsze
re.] 

Sobczak, Kazimierz: „Festung War
schau" wedlug koncepcji dowództwa 
niemieckiego jesienia 1944 r. — 
SMHW, 1966. Tom XII. Cz. 1. 306— 
322- p. 

Szurcsenko, A-: Na Baranovicsszkom 
napravlenii. — VV, 1966. 1. sz. 15— 
17. p. 
[Baranovicsi irányába, 1944 nyarán.] 

Mikola, K.—Rejni, K-: Voennüe dej-
sztvija finnov protiv nemcev na sze-
vere Finljandii v 1944 godu. — 
VIZs, 1966. 1. sz. 26—34. p. 
[A finnek katonai tevékenysége a 
németek ellen Finnország északi ré
szén 1944-ben.] 

Blagowieszczanski, Igor: Artyleria 1 
armii polskiej w ZSRR w bitwie 
nad Turia i Bugiem, 11—23- 7. 1944. 
— WPH, 1966. 1. sz. 46—69. p. 
[Az 1. Lengyel Hadsereg tüzérsége a 
Szovjetunióban, a Turia és a Bug 
melletti csatában, 1944. Befejező 
rész.] 

[A „Varsó erőd" a német hadvezetés 
terveiben 1944 őszén.] 

Blagowieszczanski, Igor: Analiza strat 
osobowych poniesionych przez 1 ar-
mia Wojska Polskiego w operacjach 
1944 r. (10.7—31.12.1944. r.) — MW, 
1966. 11. sz. 63—91. p. 
[Az 1. Lengyel Hadsereg személyi 
állománya veszteségének elemzése 
az 1944. évi hadműveletekben, 1944. 
július 10—december 31.] 

Blagowieszczanski, Igor : Przegrupowa-
nie 1 Armii Polskiej z Wolynia do 
rejonu dzialan nad srodkowa Wisla 
w okresie 15—27.7.1944. r. — MW, 
1965. 7. sz. 105—119. p. 
[Az 1. Lengyel Hadsereg átcsopor
tosítása Wolhiniából a középső Visz
tulánál folyó harctevékenységek 
körzetébe 1944. július 15—27. kö
zött.] 

Blagowieszczanski, Igor: Z doswiad-
czen uzycia artylerii 1 AWP w ope-
racji pulawsko-deblinskiej (28.7.— 
6.8.1944. r.) — MW, 1966. 8. sz. 91— 
103. p. 
[Az 1. Lengyel Hadsereg tüzérsége 
felhasználásának tapasztalataiból a 
a deblin—pulawi hadműveletben, 
1944. július 28.—augusztus 6.] 

Kulinski, W.: Niektoré uwagi o mate-
rialowo-technicznym przygotowa-
niu 1 Frontu Bialoruskiego do dzia-

Felszabaditó hadműveletek Lengyelország területén 
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Ian w operacji wislansko-odrzan
skiej. — MW, 1966. 3. sz. 84—90. p. 
[Néhány észrevétel az 1. Belorussz 
Front anyagi-technikai felkészülésé
hez a Visztula—Odera hadművelet
hez.] 

Karvinskí, A.: Z doswiadczen forsowa-
nia Wisly przez wo j ska 1 Frontu 
Bialoruskiego w lipcu i sierpniu 
1944 r. — MW, 1966. 6. sz. 50—58. p. 
[Az 1. Belorussz Front hadseregei 
által végrehajtott Visztula-átkelés 
tapasztalataiból, 1944 július—augusz
tus.] 

Margules, J. : Wnioski z dzialan 1 armii 
WP we wrzesniu 1944 r. podczas 
powstania warszawskiego. — MW, 
1965. 9. sz. 67—85. p. 
[Következtetések az 1. Lengyel Had
sereg 1944 szeptemberi tevékenysé
géből a varsói felkelés alatt.] 

Sawicki, T.: Analiza koncepcji uzycia 
i zadan 1 armii WP w ramach dzia
lan 1 Frontu Bialoruskiego w ope
racji wislansko-odrzanskiej. — MW, 
1965. 4. sz. 55—67. p. 
[Az 1. Lengyel Hadsereg feladatá
nak és felhasználásának elemzése az 
1. Belorussz Front tevékenysége ke
retében a Visztula—Odera hadmű
veletben.] 

Sawicki, T.: Radzieckie i niemieckie 
koncepcje dzialan i ich realizacja w 
III etapie wislansko-odrzanskiej 
operacji 1 Frontu Bialoruskiego. — 
MW, 1966. 1. sz. 53—63. p. 
[A szovjet és német katonai elgon
dolások és megvalósításuk az 1. Be
lorussz Front Visztula—Odera had
műveletének 3. szakaszában.] 

Radlowski, J. : Manewr lotniskowy 3 
korpusu lotnictwa mysliwe skiego 
dia zabezpieczenia dzialania grup 
szybkich w operacji wislansko-
odrzanskiej 1945 r. — MW, 1966. 2. 
sz. 78—85. p. 
[A 3. vadászrepülőhadtest légi ma-

Merglen: Bataille de Roumanie août 
1944. — RHA, 1966. 4. sz. 171—177. p. 
[A romániai csata 1944 augusztusá
ban.] 

Kantardzsiev, Aszen A.: Obezvrezsda-
neto na nemszkofasisztkite grupi i 

nővére a gyorsan mozgó csoportok 
tevékenységének biztosítására a 
Visztula—Odera-hadműveletben, 
1945-ben.] 

Mal'kov, D.: Na Odere. — VV, 1966. 1. 
sz. 13—16. p. 
[Az Oderánál 1945 áprilisában.] 

Bacsurin, A.: Sturm kreposzti. — VV, 
1966. 12. sz. 12—14. p. 
[A grudziadz-i erődítmény ostroma 
1945 februárjában.] 

Maty nia, Józef: Dzialalnosc grup desan-
towo-zwiadowczych ludowego Woj-
ska Polskiego i Armii Radzieckiej na 
Pomorzu Gdanskim od czerwca 1944 
r. do wyzwolenia w 1945 r. — WPH, 
1966. 4. sz. 198—211. p. 
[A népi Lengyel Hadsereg felderítő 
ejtőernyős csoportjának és a Szov
jet Hadsereg tevékenysége a gdanski 

. Tengermelléken, 1944—1945.] 
Geleta, M.: Organizacja lacznosci 1 ar

mii WP podczas marszumanewru 
oraz w walkach o przelamanie Walu 
Pomorskiego. — MW, 1965. 4. sz. 
68—81. p. 
[Az 1. Lengyel Hadsereg összekötte
tésének, hírközlésének megszervezése 
a felvonulási hadmozdulat idején, 
valamint a Tengermellék erődítésé
nek áttöréséért folytatott harcok
ban.] * 

Skibinski, Franciszek: Walki 1 dywizji 
pancernej w ostatnim okresie dru-
giej wojny swiatowej. — WPH, 1966. 
2. sz. 205—233. p. 
[A lengyel 1. páncélos hadosztály 
harcai a második világháború utolsó 
szakaszában] 

Blagoivieszczanski, Igor: Analiza strat 
osobowych poniesionych przez 1 Ar-
mie Wojska Polskiego' w oparaciach 
1945 roku. — MW, 1966. 7. sz. 57— 
82. p. 
[Az 1. Lengyel Hadsereg személyi 
állománya veszteségének elemzése 
az 1945. évi hadműveletekben.] 

pri Ihtiman v kraja na avguszt i 
nacsaloto na szeptemvri 1944 g. — 
VISz, 1966. 4. sz. 66—72. p. 
[Fasiszta német csoportok ártalmat
lanná tétele Ihtiman alatt 1944 
augusztus végén és szeptember ele
jén.] 

Felszabadító hadműveletek Románia, Bulgária és Jugoszlávia területen 
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Bakunov, V : Nemerknuscsij szimvol 
boevogo bratsztva. — KZ, 1966. 245. 
sz. 3. p. 
[A fegyverbarátság ragyogó szimbó
luma. Belgrád felszabadításának 22. 
évfordulója.] 

Mitrovski, Boro: Zajednicka dejtsva 
jugoslovenskih i bulgarskih jedinica 
na teritori j i Jugoslavije od októbra 
1944. do maja 1945. — VoG, 1966. 1. 
sz. 3—27. p. 
[Jugoszláv és bolgár egységek közös 
hadműveletei Jugoszlávia területén, 
1944 október—1945 május.] 

Godó Ágnes: Ne e szamo isztorija. — 
VISz, 1966. 2. sz. 42—52. p. 
[A bolgár katonák és a magyar nép 
barátsága a felszabadító harcok so
rán.] 

Cakov, Ilija: Bojat pri szele Kovács
hida. — VISz, 1966. 4. sz. 73—78. p. 
[Harc Kovácshida mellett 1945-ben.] 

Gosztony[i] Péter: Der Krieg in Ungarn 
1944/45. — ÖMZ, 1964. 6. sz. 388— 
398. p. 
[A háború Magyarországon 1944/45-
ben.] 

Zseltov, A.: Politicseszkaja rabota v 
Venszkoj nasztupateľnoj operácii. 
— VIZs, 1966. 2. sz. 17—28. p. 

Stapor, Z.: Operacja berlínska (16.4. — 
8.5.1945 r.). — MW, 1965. 5. sz. 25— 
44. p. 
[A berlini hadművelet.] 

Woithe, Gerhard: Sowjetische Heerfüh
rer zur Vorgeschichte der Berliner 
Operation. — ZM, 1966. 2. sz. 197— 
202. p. 
[Szovjet hadvezérek a berlini had
művelet előkészítéséről.] 

Knezevic, Rade D.: Forsiranje 37. divi-
zije NOVJ preko Drine, (január — 
mart 1945.) — VoG, 1966. 5. sz. 69— 
76. p. 
[A Jugoszláv Népi Felszabadító Had
sereg 37. hadosztályának átkelése a 
Drinán 1945-ben.] 

Petelin, Stanko: Poslednja neprijatelj-
ska ofanziva protiv 9. korpusa NOVJ 
1945. godine od 19. marta do 6. ap
ríla. — VoG, 1966. 2. sz. 3—28. p. 
[Az utolsó ellenséges offenzíva a Ju
goszláv Népi Felszabadító Had
sereg 9. hadteste ellen, 1945. március 
19—április 6.] 

Gosztonyi Péter: A Szovjet Hadsereg 
felszabadító harcai Magyarországon 
(Die Befreiungskämpfe der Sowjet
armee in Ungarn) von Major der 
Volksarmee Sándor Tóth, 393 Sei
ten, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 
1965. — ÖMZ, 1966. 4. sz. 348. p. 

Zseltov, A.: Politicseszkaja rabota v 
Venszkoj nasztupateľnoj operácii. 
— VIZs, 1966. 2. sz. 17—28. p. 
[A politikai munka a bécsi támadó 
hadműveletben.] 

[A politikai munka a bécsi támadó 
hadműveletben.] 

Boltin, E. Á.: — [Rostcsin] Rostschin, S. 
L: Konnte die Sowjetarmee Berlin 
im Februar 1945 einnehmen? (Eine 
Antwort an Herrn Erich Kuby.) — 
ZM, 1966. 6. sz. 718—723. p. 
[Bevehette volna-e a Szovjet Had
sereg Berlint 1945 februárjában? 
Válasz Erich Kubynak.] 

Krawczyk, E. : Kilka uwag na temat 
czasu podjecia operacji berlinskiej. 
— MW, 1965. 5. sz. 45—55. p. 

Magyarország felszabadítása 

Csehszlovákia felszabadítása 
Codr, Milan: Vam — ljubov' i blagodar- [Csehszlovákia felszabadításának ün-

noszť n a s a . . . — KZ, 1966. 107. sz. népén.] 
6. p. 

Hadműveletek Ausztria területén 

A berlini hadművelet 
Az európai háború befejező eseményei 
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[Néhány megjegyzés a berlini had
művelet időpontjára vonatkozólag.] 

Levit, E.: Poszlednie boi. — VV, 1966. 
4. sz. 8—11. p. 
[Az utolsó harcok — 1945 április.] 

[Goldstein, Werner] Goľdstejn, Verner: 
Isztoricseszkaja zakonomernoszť. — 
KZ, 1966. 106. sz. 3. p. 

Vaszilevszkij, A.: Nezabüvaemüe dni. 
— VIZs, 1966. 1. sz. 13—25. p. 
[Felejthetetlen napok a Nagy Hon
védő Háborúból.] 

Ljudnikov, I.: Pervüe dni vojnü. — 
VIZs, 1966. 9. sz. 66—71. p. 
[Visszaemlékezés a háború első nap
jaira.] 

Geroi i podvigi. — VIZs, 1966. 6. sz. 
50—57. p. 
[Hősök és hőstettek. 1941 j ú n i u s -
augusztus között hősi halált haltak a 
hazáért.] 

Krejzer, Ja.: V bojah mezsdu Berezinoj 
i Dneprom. — VIZs, 1966. 6. sz. 58— 
65. p. 
[A Berezina és a Dnyepr közötti har
cokban, 1941. július. Visszaemléke
zés.] 

Krülov, N. : Szlovo o zascsitah Odeszszü. 
— VIZs, 1966. 11. sz. 69—77. p. 
[Visszaemlékezés Odessza hős vé
dőire.] 

[Kolodnikov] Kolodnyikov, I. F.: Har
com a honvédő háború első évében. 
— Ko, 1966. 6. sz. 936—941. p. 
(Novij Mir 1963. 2. számából.) 

Rokoszszovszkij, K[onsztantin Konsz-
tantinovics] : Na volokalamszkom 
napravlenii. — VIZs, 1966. 11. sz. 
46—55. p. 
[A volokalamszki irányban. Vissza
emlékezés.] 

Rokoszszovszkij, K[onsztantin Konsz-
tantinovics] : Na szevernüh podsztu-
pah kasztolice. — VIZs, 1966. 12. sz. 
50—62. p. 
[Észak felől a fővárosba. Visszaem
lékezés.] 

Konev, I[van Sztepanovics] : Nacsalo 
Moszkovszkoj bitvü. — VIZs, 1966. 
10. sz. 56—67. p. 

[Történelmi szükségszerűség. Német
ország felszabadítása a fasizmus 
alól.] 

Baszov, A.: Deszant na osztrov Born-
holm. — VIZs, 1966. 5. sz. 27—39. p. 
[Deszántcsapatok Bornholm szige
tén, 1945-ben.] 

[Visszaemlékezés a moszkvai csata 
kezdetére.] 

Zsukov, G[eorgij Konsztantinovics] : V 
bitve za sztolicu. — VIZs, 1966. 8. sz. 
53—63., 9. sz. 55—65., 10. sz. 68— 
85. p. 
[Visszaemlékezés a moszkvai csatá
ra.] 

Golikov, F.: Rezervnaja armija goto-
vitszja k zascsite sztolicu. — VIZs, 
1966. 5. sz. 65—76. p. 
[A tartalékhadsereg felkészül Moszk
va védelmére, 1941 október. Vissza
emlékezés.] 

Golikov, F.: Rezervnaja armija vsztu-
paet v szrazsenie juzsnee Moszkvü. 
— VIZs, 1966. 11. sz. 56—68. p. 
[Tartalékhadsereg a moszkvai csatá
ban. Visszaemlékezés.] 

V dekabre 1941 goda pod Moszkvoj. — 
TSzSzA, 1966. 12. sz. 22—23. p. 
[1941 decemberében Moszkva alatt.] 

Barannikov, K.: Beszszmertnüj podvig 
Matveja Kuz'mina. — VIZs, 1966. 5. 
sz. 61—64. p. 
[Matvej Kuz'min halhatatlan hős
tette, 1942. február.] 

Vaszilevszkij, A.: Nezabüvaemüe dni. — 
VIZs, 1966. 3. sz. 24—44. p. 
[Felejthetetlen napok. Visszaemléke
zés a volgai csatára.] 

Bühovszkij, A.: Sztalingradszkaja bitva 
glazami ocsevidca. — VIZs, 1966. 4. 
sz. 104—108. p. 
[A sztálingrádi csata a szemtanúk 
szemével.] 

Golubovics, V.: Pjať geroev odnogo ba-
taľona. — VV, 1966. 1. sz. 13—15. p. 
[öt hős egyetlen zászlóaljból, 1943. 
szeptember.] 

Csuskin, N.: Budni szamohodcsikov. — 
VV, 1966. 8. sz. 14—17. p. 

Szovjet hőstettek a Nagy Honvédő Háborúban 
Visszaemlékezések 
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[Rohamtüzérek hétköznapjai 1943 
végén.] 

Kalinovszkij, P.: Oszvobozsdenie Tifli-
sza. — VIZs, 1966. 2. sz. 78—82. p. 
[Visszaemlékezés Tbiliszi felszabadí
tására.] 

Blazsej, A.: Upravlenie vojszkami v ar-
mejszkoj nasztupateľnoj operácii. — 
VIZs, 1966. 4. sz. 73—85. p. 
[A csapatok irányítása a hadsereg 
támadó hadműveletében 1944 áprili
sában az Ukrán Fronton. Visszaemlé
kezés.] 

Kuvitanov, G. : Podvig tankiszta. — VV, 
1966. 8. sz. 11—13. p. 
[Oleg Petrovics Matveev harcko
csizó hőstette 1944 áprilisában.] 

Nazarov, V.: Zahvat „jazüka". — VIZs, 
1966. 8. sz. 49—52. p. 
[Koroľ alhadnagy és csoportjának 
bátor rajtaütése a németeken a 
Pripjať folyónál. 1944. június.] 

Stemenko, Sz. : Pered udarom v Belo-
ruszszii. — VIZs, 1966. 2. sz. 58— 
77. p. 
[A belorussziai csapás előtt. Vissza
emlékezés.] 

Sztrahov, N. : Na voenno-avtomobil'nüh 
dorogah. — VIZs, 1966. 1. sz. 62— 
69. p. 
[A katonai gépkocsiutakon 1944 
őszén-telén. Visszaemlékezés.] 

Bondar', M.: K rejhsztagu! — VIZs, 
1966. 1. sz. 57—61. p. 
[A 79. lövészhadtest a Reichstag ost-

Távol-keleti 
Genda, Mineru: Hogyan készítettem elő 

a Pearl Harbour elleni támadást. — 
Ko, 1966. 12. sz. 1776—1781. p. 
(Paris Match 852. számából.) 

Morton, Louis: Crisis in the Pacific. 
— MR, 1966. 4. sz. 12—21. p. 
[A csendes-óceáni válság.] 

Final vtoroj mirovoj vojnü. (Otrivok iz 
truda „Final", pod obscsej red. R. 
Ja. [Malinovszkij] Malinovszkogo.) 
— NNI, 1966. 1. sz. 18—40. p. 

románál, 1945. április 28. Visszaem
lékezés.] 

Bogatenkov, M.: Vszegda vperedi. — 
VV, 1966. 9. sz. 12—15. p. 
[V. A. Szmirnov hőstette a Nagy 
Honvédő Háborúban.] 

Babkin, G.: V trude, kak v boju. — 
TSzSzA, 1966. 12. sz. 19—21. p. 
[I. Panfilenok ezredes helytállása a 
Nagy Honvédő Háborúban.] 

Gaponov, V. N.—Zajcev, A. D. : Geroi 
vozdusnüh taranov. — ISzSzSzR, 
1966. 4. sz. 135—166. p. 
[A nekirepülés hősei a Nagy Hon
védő Háborúban.] 

Kuznecov, N.: Szamüj dlinnüj boevoj 
vület. — AK, 1966. 10. sz. 25—29. p. 
[— — légifelderítő visszaemlékezé
sei a Nagy Honvédő Háború harcai
ra, a leghosszabb harci bevetésére.1 

Poplavszkij, Sz.: Komdiv K. F. Kvja-
tek. — VIZs, 1966. 3. sz. 70—73. p. 
[Visszaemlékezés K. F. Kvjatek. had
osztályparancsnokra.] 

[Kunicin] Kunyicin, L. T.: Háborús 
naplómból. [Egy szovjet repülő él
ményei.] — Ko, 1966. 6. sz. 942—944. 
P-
(Novij Mir 1963. 2. számából.) 

Nehonov, G. : Rota, szlusnaj moju ko
mandu! — VIZs, 1966. 9. sz. 52—54. 
P-
[Ljudmila Sztepanovna Kravec 
törzsőrmester bátor helytállása a 
Nagy Honvédő Háborúban.] 

hadszíntér 
[A második világháború befejezése. 
Az 1945. évi távol-keleti hadjárat.] 

Garthoff, Raymond L.: Marshal Mali-
novsky's Manchurian campaign. — 
MR, 1966. 10. sz. 50—61. p. 
[Malinovszkij marsall mandzsúriai 
hadjárata a japánok ellen. 1945.] 

Arisue, Seizo: Japán forró nyara. [A hi
rosimai atombomba és Japán fegy
verletétele.] — Ko, 1967. 8. sz. 1200 
—1206. p. 



A második világháború utáni időszak hadtörténelme 
Immer noch kein Frieden. — SuT, 1966. 

1. sz. 33. p. 
[1945 óta 42 katonai összeütközés 
volt a világon.] 

Young, Leilyn M.: „Win". Its meaning 
in crisis resolution. — MR, 1966. 1. 
sz. 30—39. p. 
[„Győzelem" — az USA politikai 
céljainak vizsgálata négy válságos 
helyzetben a második világháború 
után. (Korea, Libanon, Thaiföld, 
Kuba.) ] 

Sommerfeldt, Wolf dieter: 1945—1966: 
Luftverteidigung des Abschnitts 
„Europa-Mitte". — Trp, 1966. 7. sz. 
526—529., 8. sz. 606—609., 9. sz. 682— 
685., 10. sz. 766—769. p. 
[Európa középső területének légvé
delme. 1945—1966.] 

Chatelle, R. du: The war in Indochina. 
— MR, 1966. 2. sz. 36—47. p. 
[A franciák indokínai háborúja. 
1946—1954.] 

Glarner, Hans: Psychologische Kampf
mittel bei Dien Bien Phu. — ASM, 
1966. 8. sz. 449—452. p. 
[Pszichológiai harceszköz Dien Bien 
Phu-nál.] 

Long, William F. Jr.: The specter of 
Dien Bien Phu. — MR, 1966. 10. sz. 
35—39. p. 
[Dien Bien Phu szelleme. A francia 
vereség tanulságai Vietnamban.] 

Biggio, Charles P. Jr.: Let's learn 
from the French. — MR, 1966. 10. 
sz. 27—34. p. 
[A franciák vietnami háborújának 
tanulságai.] 

Kaufman, A. Sz. : Proval gomin'da-
novszkoj avantjurü v Birme. — 
NAA, 1966. 1. sz. 77—81. p. 
[A Burma elleni Kuomintang ag
resszió meghiúsulása.] 

Heilbrunn, Otto: The Algerian emer
gency, 1954—1962. — RUSIJ, 1966. 
111. köt. 643. sz. 230—234. p. 
[Az algériai válság, 1954—1962.] 

Le Goyet: Les chasseurs en Algérie 
1954—1964. — RHA, 1966. 2. sz. 
148—153. p. 
[Francia vadászok Algériában. 1954 
—1964.] 

Bar jot, P.: Réflexions sur les opera
tions de Suez 1956. — RDN, 1966. 
12 sz. 1911—1924. p. 
[Megjegyzések a szuezi hadművele
tekhez. 1956.] 

Krivinyi, Nikolaus: Egypten 1956. — 
Tr, 1966. 5. sz. 419—424. p. 

[Egyiptom katonai magatartása a 
szuezi válság évében, 1956-ban.] 

O'Ballance, Edgar: The India—Pakis
tan campaign, 1965. — RUSIJ, 1966. 
111. köt. 644. sz. 330—335. p. 
[Az India—Pakisztán közti háború. 
1965.] 

Maur ele: Le conflit inde—pakistanais. 
— RDN, 1966. 1. sz. 104—120. p. 
[Az indiai—pakisztáni konfliktus.] 

Die Verluste im indisch—pakista
nischen Krieg. — W, 1966. 2. sz. 
107. p. 
[Az indiai—pakisztáni háború vesz
teségei.] 

Krjukov, P.: Itogi Taskenta. — MZs, 
1966. 2. sz. 3—5. p. 
[Taskent eredményei. Az indiai— 
pakisztáni fegyverszüneti megálla

podás jelentőségéről.] 
Zsukov, V : Predüsztorija v'etnamszkoj 

avantjurü SzSA. — MZs, 1966. 11. 
sz. 101—107. p. 

[Az Egyesült Államok vietnami ag
ressziójának előtörténete.] 

Lang, Winfried: Möglichkeiten und 
Grenzen einer Friedensstreitmacht 
der Vereinten Nationen. — ÖMZ, 
1966. 4. sz. 287—293. p. 
[Az ENSz békehaderejének (rend
fenntartó erőinek) lehetőségei és 
korlátai. Történeti áttekintéssel.] 
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HADTÖRTÉNELEM ORSZÁGOK SZERINT 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

Bowers, Ray L.: The American Revo
lution. — MR, 1966. 7. sz. 64—72. p. 
[Az amerikai forradalom és a fegy
veres felkelés művészete. 1776— 
1783.] 

Jameson, Hugh : Subsistence for Middle 
States militia, 1776—1781. — MA, 
1966. 30. köt. 3. sz. 121—134. p. 
[Az észak-amerikai középső államok 
milíciája, 1776—1781.] 

Haarmann, Albert W.: Zeitgenössische 
Berichte über die nach Nordameri
ka bestimmten Truppen v. Hessen-
Kassel 1776—81. — ZfH, 1965. 201. 
sz. 131—133. p. 
[Korabeli jelentések az Észak-Ame
rikában angol szolgálatban harcoló 
hessen-kasseli csapatokról, 1776—81 
között.] 

Haarmann, Albert W. : Die Anhalt -
Zerbster Truppen in Nordamerika 
1778—1783. — ZfH, 1966. 205. sz. 
66—67. p. 
[Az anhält—zerbst-i német alaku
latok angol szolgálatban Kanadá
ban, 1778—1783.] 

Vivian, Frances: A defence of Sir 
William Howe with a new interpre
tation of his action in New Jersey, 
June 1777. — JSAHR, 1966. 44. köt. 
178. sz. 69—83. p. 
[Sir William Howe New Jersey-i te
vékenységének új szempontjai, 1777 
júniusában.] 

MacCarthy, M. Dugué: Reflections on 
War of Independence. A French 
view. — MR, 1966. 7. sz. 19—25. p. 
[Francia vélemény az amerikai füg
getlenségi háborúval kapcsolatban.] 

Hargreaves, Reginald: The fire-raiser. 
— RUSIJ, 1966. 111. köt. 641. sz. 
62—66. p. 
[Az amerikai függetlenségi háború
ban angol hajókat gyújtogató James 
Aitken.] 

Maihafer, Harry J.: The decision of 
Paddy O'Rorke. — MR, 1966. 1. sz. 
68—76. p. 
[Patrick O'Rorke elhatározása 
Gettysburgnál, az amerikai polgár
háborúban.] 

Cooling, Franklin B.: Civil war de
terrent: defenses of Washington. — 
MA, 1965—66. 29. köt. 4. sz. 164— 
178. p. 
[Washington védőművei az ameri
kai polgárháborúban.] 

Hawes, Joseph M.: The Signal Corps 
and its weather service 1870—1890. 
— MA, 1966. 30. köt. 2. sz. 68—76. p. 
[Az Egyesült Államok hadserege 
híradós alakulatai és meteorológiai 
szolgálatuk 1870—1890 között.] 

Niu Sien-Chong: Two forgotten Ame
rican strategists. — MR, 1966. IL 
sz. 53—59. p. 
[Két elfelejtett amerikai stratéga: 
D. H. Mahan és H. Lea a századfor

dulón.] 
Selton, Robert W.: The cradle of US 

cold war strategy. — MR, 1966. 8. sz. 
47—55. p. 
[Az Egyesült Államok hidegháborús 
hadászatának bölcsője. A polgárhá
ború Görögországban 1946—49-ben.] 

Vol'fszon, Sz. V.: Makartur i ugroza 
mirovoj vojnü v 1950—1951 gg. — 
NNI, 1966. 2. sz. 65—74. p. 
[MacArthur és a világháborús ve
szély 1950—51-ben.] 

Alekszandrov, A.: Razvitie sztrategi-
cseszkoj aviacii SzSA poszle vtoroj 
mirovoj vojnü. — VIZs, 1966. 4. sz. 
43—53. p. 
[Az Egyesült Államok stratégiai lé
gierejének fejlődése a második vi
lágháború után.] 

Szergeev, F.: Put' amerikanszkoj sztra-
tegicseszkoj razvedki. — VIZs, 1966. 
5. sz. 49—60. p. 
[Az amerikai hadászati felderítés 
útja. Történelmi áttekintés.] 

Howze, H. H.: 35 years. — Army, 1966. 
4. sz. 26—48. p. 
[Harmincöt év, az Egyesült Álla
mok szárazföldi haderejénél. A szá
razföldi haderő problémái.] 

Roth, Joseph P.: How high are the 
stars? — MR, 1966. 6. sz. 95—100. p. 
[Az Egyesült Államok hadseregtá
bornokai.] 

Karsten, Peter: The American democ-
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ratic citizen soldier: triumph or 
disaster? — MA, 1966. 30. köt. 1. sz. 
34—40. p. 

Morawietz, Otto: „Seyend manche 
Weinfeuchte Mäuler . . . " Die HDv 
von 1726 Gewehr versetzen „bey 
hoher Straff" verboten. — SuT, 
1066. 2. sz. 95—96. p. s 
[Az 1726-os Khevenhüller-féle hadi-
szabályzatról.] 

Fauland, Ferdinand : Hausregimenter. 
— S, 1966. 1—5. sz. 11. p. 
[Osztrák háziezredek.] 

Künigl-Ehrenburg, Robert: 150 Jahre L* 
Tiroler Kaiserjäger. — S, 1966. 2. 
sz. 11. p. 
[A tiroli császárvadászok 150 éve.] 

Mil'stejn, M.: Delo polkovniká Redlja. 
— VIZs, 1966. 1. sz. 46—56. p. E< 

[Redl ezredes árulási ügye.] 
Púst, Ingomar: Opfergang der Kärnt-

Dojnov, Dojnov: Dvama ruszki oficeri 
za bolgarszkoto nacionalno revolju-
cionno dvizsenie prez 1867—1870 g. 
— VISz, 1966. 5—6. sz. 69—82. p. 
[Két orosz tiszt a bolgár nemzeti
forradalmi mozgalomról, 1867— 
1870.] 

Hadzsiivanov, Petör: Dejsztvijata na 
Botevata cseta ot glediste na voen-
noto izkusztvo. — VISz, 1966. 5—6. 
sz. 22—38. p. 
[A Botev egység harctevékenységé
nek hadművészeti értékelése. 1875— 
1876.] 

Mitev, Jono: Aprilszkoto vösztanie i 
patrioticsnoto vözpitanie na böl-
garszkija narod. — VISz, 1966. 2. sz. 
3—15. p. 
[Az 1876 áprilisi felkelés és a bol
gár nép hazafias nevelése.] 

Bojadzsiev, Ilija: Vösztanicseszka cseta 
v Szredna gora szled potusavaneto 
na Aprilszkoto vösztanie. — VISz, 
1966. 2. sz. 61—65. p. 
[Felkelő csapat a Szredna Gorában 
az áprilisi felkelés elfojtása után. 
1876—1877.] 

[Helyes vagy helytelen az amerikai 
társadalomban a katonai nevelés és 
előkészítés ?] 

ner Freiwilligen. — ÖMZ, 1966. 4. 
sz. 316—318. p. 
[A karintiai önkéntesek tapasztala
tai, 1918 november — 1919 május.] 

Ségur—Cabanac, August: L'esercito 
austriaco a dieci anni dalia sua 
costituzione. — RM, 1966. 1. sz. 89— 
107. p. 
[Az osztrák hadsereg létrehozásá
nak 10. évfordulóján.] 

Leeb, Anton: Damals und heute. — 
Tr, 1966. 6. sz. 293—295. p. 
[Az 1956-os események az osztrák— 
magyar határon. Az osztrák hadse
reg a semlegesség védelmében.] 

Eder, Erich: Einsatz einer Alarmkom
panie. — Tr, 1966. 6. sz. 495—497. p. 
[Egy osztrák riadószázad bevetése 
1956-ban a magyar határon.] 

Radev, Sztojan: Otrazsenie na April
szkoto vösztanie prez 1876 g. v un-
garszkija pecsat. — IP, 1966. 3. sz. 
59—67. p. 
[Az 1876. évi törökellenes bolgár 
felkelés visszhangja a magyar saj
tóban.] 

Pavlovszka, Cvetana: Szopot v Oszvo-
boditelnata vojna 1877—1878 g. — 
VISz, 1966. 5—6. sz. 59—68. p. 
[Szopot az 1877—1878-as felszaba
dító háborúban.] 

Radulov, Dimitör: Oszobenoszti pri 
organiziraneto i provezsdaneto na 
kontrnasztüplenieto na Bölgarszka-
ta Armija prez szröbszko-bölgar-
szkata vojna 1885 g. — VISz, 1966. 4. 
sz. 15—26. p. 
[A bolgár hadsereg szervezésének 
és vezetésének sajátosságai az 1885. 
évi szerb—bolgár háború idején.] 

Penkov, Sztojan: Vlijanie na ruszkoto 
voenno izkusztvo pri oformjane na 
sztrategijata na bölgarszkata armija 
szled oszvobozsdenieto do 1890 g. — 
VISz, 1966. 3. sz. 29—37. p. 
[Az orosz hadművészet befolyása a 
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bolgár hadsereg stratégiájára a fel
szabadulás után 1890-ig.] 

Arabadzsiev, Szava: Ucsasztnici ot 
velikotörnovszko vöv vojniskite 
buntove prez 1917—1918 g. — VISz, 
1966. 4. sz. 27—37. p. 
[Az 1917—1918. évi katonai zendü
lés tiranai résztvevői.] 

Blagoev, Ivan: Dejnosztta na parti-
zanszkata cseta na Tódor Grudov. 
— VISz, 1966. 5—6. sz. 94—104. p. 
[Tódor Grudov partizánegységének 
tevékenysége 1923—1924-ben.] 

Toncsev, L j üben: Pro razvitieto na 
szhvastaneto za voennata doktrína 
v Bölgarija do 9. 9. 1944 g. — VISz, 
1966. 4. sz. 3—14. p. 
[A katonai doktrínára vonatkozó 
nézetek fejlődése Bulgáriában 1944. 
szeptember 9-ig.] 

Durdik, Jan: Vojenská hotovost chebs-
kého venkova r. 1395. — HV, 1966. 
4. sz. 561—583. p. 
[A csehországi Eger tartomány 1395. 
évi katonai beosztása.! 

Pichlik, Karel: Prvni projekt samo
statného Československa z podzimu 
1914. — HV, 1966. 3. sz. 356—407. p. 
[Az első terv az önálló Csehszlová
kiáról 1914 őszén.] 

Krizek, Jaroslav: Protisovetské vys-
toupeni cs. légii a zmena vztahu 
Dohody k cs. zahranicnimu odboji 
v roce 1918. — HV, 1966. 1. sz. 1— 
37. p. 
[A csehszlovák légiók szovjetellenes 
fellépése és az antant viszonyának 
megváltozása a csehszlovák külföldi 
ellenálló mozgalommal szemben 
1918-ban.] 

Krizek, Jaroslav': T. G. Masaryk a 
vystoupeni a légii na jaré 1918. — 
CCH, 1966. 5. sz. 637—666. p. 
[Masaryk és a csehszlovák légió in
tervenciója 1918 tavaszán a Szov
jetunió ellen.] , 

Karlicky, Vladimir: Vliv dovozu na 
vyzbroj ováni československé ar
mády V letech 1919—1922. — HV, 
1966. 1. sz. 38—82. p. 
[A behozatal befolyása a csehszlovák 
hadsereg felszerelésére, 1919—1922.] 

Lehár, Ľubomír: Vyvoj Národni odbo-

Krapcsanszki, Vaszil: Pojava i razvitie 
na grazsdanszkata otbrana v Bölga
rija do 9. 9. 1944 g. — VISz, 1966. 
5—6. sz. 83—93. p. 
[A polgári védelem megjelenése és 
fejlődése Bulgáriában 1944. szep
tember 9-ig.] 

Kukov, Kolju: Za tvorcsesztvoto na 
Bölgarszkata Kommuniszticseszka 
Partija pri szözdavaneto na Narod-
nata Armija. — VISz, 1966. 4. sz. 
38—53. p. 
[A Bolgár Kommunista Párt tevé
kenysége a Néphadsereg megalakí
tásában, 1944.] 

Iliev, Ilija: Bölgarija na Parizskata 
mirna konferencija. — VISz, 1966. 3. 
sz. 72—80. p. 
[Bulgária a párizsi békekonferen
cián. 1946.] 

rove ústredný zamestnanecké v 
prvnich letech nacistické okupace. 
— HV, 1966. 4. sz. 584—619. p. 
[A cseh protektorátus feladata a 
nemzeti szocialista megszállás első 
évében.] 

Pasák, Tomás: Vyvoj Vlajky v obdobi 
okupáce. — HV, 1966. 5. sz. 846— 
895. p. 
[A kollaboráns cseh Vlajka szerve
zet a német megszállás idején.] 

Tesár, Jan: K otázce pracovni ch postu
pu pri historickém studiu verejného 
mineni v dobe okupace. — HV, 1966. 
6. sz. 1091—1124. p. 
[A közvélemény történettudományi 
kutatásának munkamódszerei Cseh
szlovákiában a német megszállás 
alatt.] 

Hochsteiger, Tibor: Der Aufbau der 
Tschechoslowakischen Volksarmee 
(Mai 1945 bis Februar 1948). — ZM, 
1966. sz. 663—681. p. 
[A Csehszlovák Néphadsereg felépí
tése: 1945. május—1948. február kö
zött.] 

Lichnovsky, Milan: O nekterych otáz
kach zmeny v tempu budovaní Cs. 
lidové armády v letech prvni peti-
letky. — HV, 1966. 2. sz. 161—191. p. 
[A csehszlovák néphadsereg felépí
tése menetének ütemváltozása az el
ső ötéves terv éveiben.] 
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FRANCIAORSZÁG 
Michaux, Monique: Saint-Cyr au temps 

des rois. II. — RHA, 1966. 3. sz. 110— 
124. p. 
LA Saint-Cyr-i katonai akadémia a 
királyság korában. 2. rész.] 

Kenneti, Lee: French military intelli
gence, 1756—1763. — MA, 1965—66. 
29. köt. 4. sz. 201—204. p. 
[Francia katonai hírszerzés, 1756— 
1763.] 

Muraise, Eric: L'insurrection royaliste 
de l'Ouest (1791—1800). — RMG, 
1966. 5. sz. 572—588., 6. sz. 22—41. p. 
[Királypárti felkelés Nyugat-Fran
ciaországban. 1791—1800.] 

Muraise, Eric: L'insurrection royaliste 
de l'Ouest. (1791—1800.) — RHA, 
1966. 4. sz. 65—93. p. 
[Királypárti felkelés Nyugat-Fran
ciaországban. 1791—1800.] 

Butiét: Le duc d'Orléans créateur des 
chasseurs a pied. — RHA, 1966. 2. sz. 
5—10. p. 
[Ferdinánd-Fülöp orleánsi herceg a 
gyalogos vadászalakulatok megte
remtője.] 

Host: Un siècle d'histoire des chasseurs 
a pied. — RHA, 1966. 2. sz. 12—43. p. 
[A francia gyalogos vadászok törté
nelmének egy százada, 1840—1940.] 

Stationnement des bataillons de chas
seurs de 1914 a 1942. — RHA, 1966. 2. 
sz. 44—46. p. 
[A francia vadászzászlóaljak állo
máshelyei. 1914—1942.] 

Stationnement des bataillons des chas
seurs de 1942 a 1945. — RHA, 1966. 2. 
sz. 50—51. p. 
[A francia vadászzászlóaljak állo
máshelyei. 1942—1945.] 

Jouin, Y.: Avec le 10e B. P. C. P. en 
Extrême-Orient 1950—1952. — RHA, 
1966. 2. sz. 141—147. p. 
[A francia 10. vadászzászlóalj a Tá
volkeleten az 1950—1952-es évek
ben.] 

Prieur: Le passé et l'avenir — RHA, 
1966. 1. sz. 251—252. p. 
[A francia hadmérnöktudomány 
múltja és jövője.] 

Armes et services. — RHA, 1966. 1. sz. 
7—54. p. 
[Fegyver és szolgálat. A francia mű
szaki csapatok múltjából.] 

Thuaire: De l'ancien régime au début 
du XIXe siècle. — RHA, 1966. 1. sz. 
103—132. p. 
[A francia hadmérnöktudomány a 
háborúkban a forradalom előtti 
időktől a 19. századig.] 

Tournoux: La guerre 1914—1918. — 
RHA, 1966. 1. sz. 133—142. p. 
[A francia hadmérnöktudomány az 
első világháborúban.] 

Dromard: La guerre 1939—1945. — 
RHA, 1966. 1. sz. 143—158. p. 
[A francia hadmérnöktudomány a 
második világháborúban.] 

Gazin: Période 1945—1962. I. Indochi
ne. II. Suez. — RHA, 1966. 1. sz. 
159—169. p. 
[A francia hadmérnöktudomány. 
1945—1962. 1—2. r. Indokína, Szuez.] 

hanglet—De Roux: Période 1945—1962. 
III. Algérie. — RHA, 1966. 1. sz. 
169—181. p. 
[A francia hadmérnöktudomány 
1945—1962. 3. r. Algéria.] 

Pinson: La Génie créateur de l'infra-
structere d'Outre-Mer. — RHA, 1966. 
1. sz. 83—102. p. 
[A francia hadmérnöktudomány ten
gerentúli építőmunkája.] 

Miroit, L'arme. — RHA, 1966. 1. sz. 
183—200. p. 
[A modern francia hadmérnöktudo
mány.] 

Favreau: La formation des hommes. — 
RHA, 1966. 1. sz. 233— 2̂42. p. 
[Az ember képzése a francia műsza
ki alakulatoknál.] 

Pacault: Le service des travaux. — 
RHA, 1966. 1. sz. 201—225. p. 
[A francia műszaki alakulatok rész
vétele a közmunkákban.] 

Boiteux, L. A.: L'Académie de Marine. 
— RHA, 1966. 4. sz. 156—162. p. 
[A francia Tengerészeti Akadémia.] 

L'organisation militaire territoriale. — 
RDN, 1966. 7. sz, 1254—1264. p. 
[Területi katonai szervezés Francia
országban 1873-tól napjainkig.] 

Delmas, Jean: Une mission militaire 
française a Petrograd apres la Révo
lution d'Octobre — RDN, 1966. 6. sz. 
1084—1094. p. 
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[Francia ka tona i küldöt tség P e t r o -
grádon az Október i F o r r a d a l o m u tán . 
1917 október—1918 március.] 

Mariage, P i e r r e : L 'Adieu a u x Ailes. — 
L ' en t r e d e u x guer res (1919—1939.) — 
FAF, 1966. 222. sz. 219—234. p. 
[Búcsú a szárnyáktól . — A ké t h á 
ború között.] 

Mariage, P i e r r e : L 'Adieu aux Ai les .— 
La Seconde G u e r r e mond ia l e (sep
t e m b r e 1939—10 mai 1940.) — FAF, 
1966. 223. sz. 343—356. p. 
[Búcsú a szárnyaktó l . — A másod ik 
v i lágháború , 1939 szeptemberé tő l 
1940 május 10-ig.] 

Mariage, P i e r r e : L 'Adieu a u x Ailes. — 
Le g roupe d 'aviat ion d 'observat ion 
3/551 de la L o r r a i n e a la Seine 
(mai—juin 1940.) — FAF, 1966, 224. 
sz. 475—499. p . 
[Búcsú a szárnyaktó l . — A 3/551 fel
der í tő repülőcsopor t tevékenysége 
1940 május—júniusában Lo tha r in -
giától a Szajnáig.] 

Bojanic-Lukac, Dusanka : J e d a n ran i 
k a n u n za V lahe smederevskog Sand-
zaka. — VVM, 11—12. sz. 1966. 145— 
159. p . 
[Korai t ö rvény 1516-ból a s m e d e r e -
voi szandzsák vlachja i részére. A 
ka tona i szolgálat szabályozása.] 

Kapor, Ambróz : Ceta bombard i j e ra gra-
da Korčule . — VVM, 11—12. sz. 1966. 
128—144. p. 
[Korcula vá ros tüzérei a 17—18. szá
zadban.] 

Lukovic, P e t k a : Naoruzan je i organiza-
cija snabdevan ja oruzjem u bosan-
skom u s t a n k u 1875—1878. — VVM, 
11—12. sz. 1966. 185—206. p. 
[A hadsereg fegyverzete és fegyver
e l l á tásának megszervezése a bosz
niai felkelés idején. 1875—1878.] 

Strugar, Vlado: Die jugoslawische Ar 
mee 1918—1964. II. Die Volksbefrei
ungsa rmee Jugos lawiens . — ÖMZ, 
1964. 6. sz. 403—409. p. 
[A jugoszláv hadsereg 1918—1964 kö
zött. 2. rész: A jugoszláv népfelsza
bad í tó hadsereg . A fegyveres felke
lés. Par t i zánosz tagok és b r igádok 
alakí tása . ] 

Rozsdennaja v bor 'be sz fašizmom. — 
VIZs, 1966. 12. sz. 115—117. p. 

Mariage, P i e r r e : L 'Adieu aux Ailes. — 
D e l 'Armis t ice a la Victoire (juin 
1940—août 1945.) — FAF, 1966. 225. 
sz. 615—636. p. 
[Búcsú a szárnyaktó l . — A fegyver
szünet tő l a győzelemig. 1940 jún ius— 
1945 augusztus.] 

Mariage, P i e r r e : L 'Adieu a u x Ailes. — 
De la Victoire a nos jours (1945— 
1966.) — FAF, 1966. 227. sz. 61—82. p. 
[Búcsú a szárnyaktól . — A győzelem
től nap ja ink ig . 1945—1966.] 

Maszlanka, Bron i s l aw: Narodziny V Re -
pub l ik i w e Francj i . — WPH, 1966. 1. 
sz. 278—315. p. 
[Az V. Köz tá rsaság születése F r a n 
ciaországban.] 

Zeimer, Siegfried: Die Reorganisat ion 
de r französischen St re i tkräf te in der 
Fünf ten Republ ik . — ZM, 1966. 4. sz. 
459—466. p . 
|A francia hade rő újraszervezése az 
ö t ö d i k Köztársaságban , 1959—1965 
között.] 

[A Jugoszláv Néphadse reg mega la 
k u l á s á n a k 25. évfordulójára.] 

Kriznar, I v a n : Soci jalna i poli t ická p r i -
padnos t boraca par t i zansk ih odreda 
U Gorenjskoj i Stajerskoj u 1941. go-
dini . — VoG, 1967. 6. sz. 29—46. p. 
IA szlovéniai és stájerországi p a r t i 
záncsopor tok ha rcosa inak szociális 
szá rmazása és pol i t ikai felfogása 
1941-ben.] 

Kacavenda, P e t a r : Sa radn ja cetnika i 
us tasa u Bosni 1942. godine. — VoG, 
1966. 5. sz. 37—67. p. 
[Csetnikek és usz tasák együ t tműkö
dése Boszniában 1942-ben.] 

Bajicová, Nevenca—Hurem, Ras im: K e 
s tud iu sociologických a sociálne 
psychologických j evu j ako faktoru v 
procesu jugos lávské n á r o d n e osvobo-
zenecké války. — HV, 1966. 4. sz. 
679—685. p. 
[Tá r sada lomtudomány i és t á r s a d a 
lomlé lek tan i je lenségek min t a ju 
goszláv nemzet i felszabadító háború 
fo lyama tának tényezői.] 

Miladinovic, Milan M.: Neke mora ine 
vrednos t i nas ta le u Narodnooslobo-
di lackoj vojsci Jugoslavi je . — VoG, 
1967. 6. sz. 13—28. p . 
[A Jugosz láv Népi Felszabadí tó H a d 
se reg n é h á n y erkölcsi je l lemvonása.] 
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KANADA 
Hyatt, A. M. J.: Official history in Ca

nada. — MA, 1966. 30. köt. 2. sz. 91— 
99. p. 

Triviere, Léon: La Corée indépendante. 
— EMG, 1966. 5. sz. 621—644. p. 
[A független Korea. — Története a 
legrégibb időktől napjainkig. A ko
reai háború, 1950—1953.] 

Engelmann, Joachim: Krieg im Gefan-

(Merle) Merl, (Robert) Rober: Moncada 
— pervaja bitva Fidelja Kasztro. — 
NNI, 1966. 4. sz. 140—148., 5. sz. 
137—144. p. 
[Moncada — Fidel Castro első csa
tája.] 

G opfert, Helmut: Das Scheitern der 
militärischen Intervention gegen das 
revolutionäre Kuba im April 1961. — 
ZM, 1966. 2. sz. 203—212. p. 
[A forradalmi Kuba elleni katonai 

Zawadzki, Stanislaw: Wojsko i sztuka Za 
wojenna w Polsce w tysiacleciu. — 
PWL, 1966. 7. sz. 13. p. 
[A hadsereg és a hadművészet az 
ezeréves Lengyelországban.] 

Miskiewicz, B.: Przemiany skladu i or-
ganizacji sil zbrojných w Polsce Bü 
sredniowiecznej. — MW, 1965. 7. sz. 
90—104. p. 
[A fegyveres erők összetételének és 
szervezetének változásai a középkori 
Lengyelországban.] 

Miskiewicz, B.: Polska sztuka wojenna 
Spi 

na tie walk z najazda mi niemiecki-
emi do polowy XII wieku. — MW, 
1966. 3. sz. 91—110. p. 
[A lengyel hadművészet a német tá
madókkal való harc tükrében a 12. Sih 
század közepéig.] 

Nadolski, A.: Dowódcy i dowodzenie w 
wojs'kach Polski wszesnofeudalnej. 
— MW, 1965. 6. sz. 55—64. p. 
[Hadvezérek és hadvezetés a korai 
feudális lengyel hadseregekben.] 

[Kanada ún. hivatalos történelme 
és hadtörténelme.] 

genenlager. Erfahrungen der Ameri
kaner als chinesische Kriegsgefan
gene in Korea. — WR, 1966. 7. sz. 
405—411., 8. sz. 443—457. p. 
[Háború a hadifogolytáborban. Ame
rikai tapasztalatok kínai hadifogság
ban Koreában.!. 

intervenció kudarca 1961 áprilisá
ban.] 

A Playa Girón-i győzelem ötödik évfor
dulója. — Kuba, 1966. 3—4. sz. 8—9. p. 

Zsukov, V.—Lisztov, V.: Delo bülo na 
Plaja-Hiron. — MZs, 1966. 4. sz. 92— 
101. p. 
[Playa Gironnál történt. (Az ameri
kai imperializmus Kubában elszen
vedett súlyos katonai és politikai ve
reségének 5. évfordulójára.)] 

Zawadzki, Stanislaw: Mysl wojskowa 
w polskim pismiennictwie w wie-
kach XV—XX. — PWL, 1966. 11. sz. 
5— . p. 
[A katonai gondolkozás a lengyel 
irodalomban. 14—19. század.] 

Biskup, M.: Wojna trzynastoletnia 
1454—1466 i jej znáczenie w dziejach 
wojskowosci polskiej. — MW, 1966. 
9. sz. 46—58. p. 
[Az 1454—1466. évi háború és jelen
tősége a lengyel hadtörténetben.] 

Spieralski, Zdzislaw: Jeszcze o genezie 
i poczatkach hetmanstwa. — SMHW. 
1966. Tom XII. Cz. 2. 332—337. p. 
[Még egyszer a hetmanság eredeté
ről és kezdeteiről.] 

Sikorski, Janusz: „Ksiegi hetmanskie" 
Stanislawa Sarnickiego na tie pis-
miennictwa wojskowego w Polsce 
XVI wieku. — SMHW, 1966. Tom 
XII. Cz. 2. 3—69. p. 
[Stanislav Sarnicki „hadvezéri köny
vei" a 16. századi lengyel hadtudo
mányi irodalom tükrében.] 
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Nowak, Tadeusz: Teoretyczna wiedza 
artyleryjska w Polsce w polowie 
XVII w. — SMHW, 1966. Tom XII. 
Cz. 2. 173—229. p. 
[A tüzérségi elmélet Lengyelország
ban a 17. század közepén.] 

Pachonski, J.: Polska sztuka wojenna 
w latách 1795—1807. — MW, 1965. 8. 
sz. 56—81. p. 
[A lengyel hadművészet 1795—1807 
között.] 

Pachonski, J.: Polska sztuka wojenna 
w latách 1807—1815. — MW, 1966. 4. 
sz. 59—92. p. 
[A lengyel hadművészet 1807—1815 
között.] 

Halicz, Emanuel: Problem uzbrojenia 
w powstaniu styczniowym w mo-
mencie wybuchu powstania. — 
SMHW, 1966. Tom XII. Cz. 2. 260— 
273. p. 
[Az 1863. évi januári felkelés fel
fegyverzésének problémája a felke

lés kitörésének pillanatában.] 
Kozlowski, E. : Powstanie styczniowe 

1863—1864, jego aspekty wojskowe, 
doswiadczenia i nauki. — MW, 1966. 
1. sz. 64—90. p. 
[Az 1863—64. évi januári felkelés, 
katonai szempontból, tapasztalatok 
és tanulságok.] 

Blum, Ignacy: Polacy w Rosji carslkiej 
i Zwiazku Radzieckim. — WPH, 
1966. 3. sz. 187—218. p. 
[Lengyelek a cári Oroszországban és 
a Szovjetunióban.] 

Dubiel, Pawel: Z walk o Myslowice w 
czasie powstan Slaskich. — WPH, 
1966. 2. sz. 344—352. p. 
[Myslowicei csaták a sziléziai felke
lés idején. 1919—1921.] 

Wrzosek, M.: Wojskowe aspekty pows
tan slaskich w latách 1919—1921. — 
MW, 1965. 8. sz. 38—55. p. 
[A sziléziai felkelés katonai szem
szögből 1919—1921-ben.] 

Romeyko, Marian : Przed i po majú 1926 
r. Ze wspornnien oficera sztabu ge-
neralnego. — WPH, 1966. 1. sz. 241— 
277., 2. sz. 292—343. p. 
[1926 május előtt és után. Egy ve
zérkari tiszt emlékei, 12—13. rész.] 

Cieplewicz, Mieczyslaw: Generalowie 
polscy w opinii J. Pilsudskiego. — 
WPH, 1966. 1. sz. 316—337. p. 
[Pilsudski véleménye a lengyel tá
bornokokról.] 

Bordzilowski, Jerzy: Zolnierska droga. 
Czesc 2—4. — WPH, 1966. 1. sz. 96 
—130., 2. sz. 177—204., 3. sz. 219— 
255. p. 
[ visszaemlékezései katonai 
életpályájára. 2—4. rész.] 

Woszczynski, Boleslaw: Sprawa Gene
rála Tadeusza Rozwadowskiego. — 
WPH, 1966. 3. sz. 323—338. p. 
[Rozwadowski tábornok ügye, 1926.] 

Stawecki, P.: Korpus oficerski polskiej 
armii przedwrzesniowej. — MW, 
1966. 9. sz. 59—71. p. 
[A lengyel tisztikar szerepe a had
seregben 1939 szeptembere előtt.] 

Wydra, Wladyslaw: Zarys formowania 
i szkolenia bojowego 10 Sudeckiej 
Dywizji Piechoty. — WPH, 1966. 3. 
sz. 41—80. p. 
[A 10. lengyel gyalogoshadosztály 
felállításának és kiképzésének tör
ténelmi vázlata.] 

Ratajczyk, Leonard: Z dziejów 12 
dywizji piechoty 1944—1947 r. — 
WPH, 1966. 2. sz. 3—38. p. 
[A 12. lengyel gyalogoshadosztály 
története 1944—1947.] 

Lawski, Jan — Zmuda, Czeslaw: 
Wojska ochrony pogranicza w la
tách 1945—1946. — WPH, 1966. 4. 
sz. 3—48. p. 
[A lengyel határőrség 1945—1946-
ban.] 

Görlich, Joachim Georg: Polens Volks
armee. — W, 1966. 5. sz. 254—259. 
P-
[A Lengyel Néphadsereg. Fejlődése, 
jelenlegi felépítése.] 

Surgiewicz, Remigiusz: Zarys histórii 
Akadémii Sztabu Generalnego im. 
gen. broni Karola Swierczewskiego 
w latách 1947—1962. — WPH, 1966. 
3. sz. 3—40. p. 
[A „Karol Swierczewski" Vezérkari 
Akadémia történetének vázlata az 
1947—1962. években.] 

— 392 — 



MAGYARORSZÁG 

Ratkos, Peter: La conquête de la Slo
vaquie par les Magyars. — Studia 
Historica Slovaca, 1965. III. köt. 7— 
57. p. 
[Szlovákia meghódítása a magyarok 
által.] 

Ley ser, Karl: The battle at the Lech, 
955. A study in tenthcentury warfa
re. — History, 1965. február 168. 1— 
25. p. 
[A lechmezei csata, 955. Hadviselés 
a 10. században.] 

Stromer, W. : Die Belagerung von Ofen 
und die Einnahme von Pest durch 
Erzherzog Matthias und Feldmar
schall Russwurm im Herbst 1602. — 
Südostforschungen, 1964. XXIII. 
116—131. p. 
[Buda ostroma és Pest bevétele Má
tyás főherceg és Russwurm tábor
nagy részéről 1602 őszén.] 

Kiss Gábor: Franz Rákóczi IL, Peter 
der Grosse und der polnische Thron 
(um 1707). — Jahrbücher für Ge
schichte Osteuropas, 1965. 3. sz. 
344—360. p. 
[II. Rákóczi Ferenc, Nagy Péter és 
a lengyel trón, 1707 körül.] 

Felczak, Waclaw: Vplyv národnostnej 
otázky na spoločensky charakter 
madarskej revolúcie r. 1848. — HC, 
1966. 1. sz. 85—99. p. 
[A nemzetiségi kérdés befolyása az 
1848. évi magyar forradalom társa
dalmi jellegére.] 

Bakic, L. : Veliki Becskerek (zrenja-
nin) revolucionarne 1848—1849. go-
dine. — Zbornik za Drustvene 
Nauke, 1964. 39. 5—34. p. 
[Nagy-Becskerek az 1848—1849. évi 
forradalomban.] 

Vojvodic, V.: Nadal' revolucionarne 
1848—1849. (Prilog isztoriji sajkaske 
u Budi 1848—1849.) — Zbornik za 
Drustvene Nauke, 1965. 41. 85—98. p. 
[A forradalmi Nadály 1848—1849-
ben. (Adalék a sajkások történetéhez 
az 1848—1849-es forradalom ide
jén.) ] 

Broucek, Peter: Ungarn nach König-
grätz. — ÖMZ, 1966. Sonderheft, 
41—47. p. 
[Magyarország Königgrätz után.] 

Kiszling, Rudolf: Die militärischen Ver
einbarungen Österreich—Ungarns 
1867—1914. — ÖGL, 1966. 8. sz. 427— 
435. p. 
[Ausztria—Magyarország katonai 
egyezményei 1867—1914 között.] 

Piszarev, Ju. A.: Ruszszkie voenno-
plennüe v Avsztro—Vengrii v 1917— 
1918 gg. — ISzSzSzR, 1966. 4. sz. 
166—178. p. 
[Orosz hadifoglyok Ausztria—Ma
gyarországon 1917—1918-ban.] 

Tajták, Ladislav: Úsilie madarskych 
vládnucich tried o udržanie Slo
venska v rámci Madarska roku 
1918. — HC, 1966. 4. sz. 552—584. p. 
[A magyar uralkodóosztályok törek
vései Szlovákia megtartására 1918-
ban.] 

Lengyel Béla: Die Entwicklung der 
ungarischen Streitkräfte 1918—1941 
(II). — ÖMZ, 1966. 1. sz. 51—56. p. 
[A magyar haderő 1918—1941 kö
zött.] 

Nezsinszkij, L. N.: íz isztorii szovet-
szko—vengerszkih otnosenij (mart 
—avguszt 1919 g.) — Isztoricseszkie 
Zapiszki, 1965. 77. köt. 3—22. p. 
[A szovjet—magyar kapcsolatok 
történetéből, 1919 március—augusz
tus.] 

Zsigmond L[ászló] : La politique exté
rieure de la Hongrie de 1933 a 1939. 
— RHDGM, 1966. 62. sz. 7—17. p. 
[Magyarország külpolitikája, 1933— 
1939.] 

Lackó Miklós: Les Croix-Fléchées 
(1935—1944.) — RHDGM, 1966. 62. 
sz. 53—68. p. 
[A Nyilaskeresztes Párt története, 
1935—1944.] 

Gosztony[i] Péter: Zur Geschichte der 
Ungarischen Volksarmee 1945—1956. 
1—3. r. — ÖMZ, 1966. 4. sz. 305— 
310., 5. sz. 393—399., 6. sz. 455—462. 
P-
TA Magyar Néphadsereg története. 
1945—1956.] 

Halipov, L: Teplo druzseszkih szerdec. 
— KZ, 1966. 100. sz. 4. p. 
[Malinovszkij marsall magyaror
szági látogatásáról.] 
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MONGOL NÉPKÖZTÁRSASÁG 
Cog, B.: Mongoľszkoj Narodnoj Armii 

45 let. — VV, 1966. 3. sz. 13—18. p. 
[45 éves a Mongol Népköztársaság.] 

NAGY-BRITANNIA 
Barclay, C. N.: England's last inva

sion. — AQ, 1966. 93. köt. 1. sz. 41— 
46. p. 
[Az utolsó invázió Angliában. A has-
tingsi csata, 1066.] 

Pemberton, Roger F.: The territorial 
army. — AQ, 1966. 91. köt. 2. sz. 
219—225. p. 
[Az angol területi védelem történe
tének áttekintése a 16. századtól 
napjainkig.] 

Adair, John: The court martial papers 
of Sir William Waller's army, 1644. 
— JSAHR, 1966. 44. köt. 180. sz. 
205—226. p. 
[Sir William Waller hadseregének 
haditörvényszéki iratai, 1644.] 

The march of William of Orange from 
Torbay to London — 1688. — 
JSAHR, 1966. 44. köt. 179. sz. 152— 
174. p. 
[Orániai Vilmos menete Torbay-ból 
Londonba. 1688.] 

Barnsley, R. E. : The life of an 18th cen
tury army surgeon. — JSAHR, 1966. 
44. köt. 179. sz. 130—134. p. 
[Egy 18. századi katonaorvos élete.] 

Borer, Léon: The Green Jackets. — 
SS, 1966. 41. évf. 14. sz. 343—344. p. 
[Egy 200 éves brit lövészdandár tör
ténete, harci hagyományai, mai fel
adatai.] 

Montanaro, Edgar G : The British in
fantry in Malta, 1799—1965. — 
JSAHR, 1966. 44. köt. 180. sz. 227— 
233. p. 
[Az angol gyalogság Malta szigetén 
1799 és 1965 között.] 

Boxhall, P. G.: Into the unknown. — 
AQ, 1966. 92. köt. 2. sz. 169—174. p. 
[Angol katona-utazók és felfedezők.] 

Sullivan, A. E.: The Duke of York and 
Major Hogan. — AQ, 1966. 91. köt. 
2. sz. 244—251. p. 
[York hercege és Hogan őrnagy. Egy 
katonai botrány története.] 

Sixsmith, E. K. G. : Reserve and auxi
liary forces: some former contro

versies. — AQ, 1966. 92. köt. 1. sz. 
71—77. p. 
[Múlt századi és század elejei véle
mények a tartalékos és segédcsapa
tokról.] 

Tucker, Albert: The issue of army re
form in the unionist government 
1903—1905. — HJ, 1966. 1. sz. 90— 
100. p. 
[Az angol hadseregreform és az 
unionista kormány, 1903—1905.] 

Watt, Donald Cameron: Das Seminar 
für militärische Verwaltungsfragen 
an der Universität London 1906— 
1931. — WR, 1966. 3. sz. 146—157. p. 
[Katonai közigazgatási kérdések sze
mináriuma a londoni egyetemen 
1906—1931 között.] 

Howard, Michael: The Liddell Hart me
moirs. — RUSIJ, 1966. 111. köt. 641. 
sz. 58—61. p. 
[Liddell Hart memoárjai.] 

Palmer, J. M.: Fleet air arm story. — 
RAF, 1966. 4. sz. 276—279. p. 
[Az angol légihaderő ötvenöt éves 
múltja.] 

Over, D. S.: „Theirs was the glory". — 
AQ, 1966. 91. köt. 2. sz. 201—204. p. 
[Rokkant angol katonák „Star Gar
ter" elnevezésű otthonának törté
nete.] 

Carlton, David: The problem of civil 
aviation in british air disarmament 
policy, 1919—1934. — RUSIJ, 1966. 
111. köt. 644. sz. 307—316. p. 
[A polgári repülés problémája az 
angol légi leszerelési politikában, 
1919—1934.] 

Borer, Léon: Die britischen Fallschirm
jäger. — SS, 1966. 12. sz. 41. évf. 
308—310. p. 
[A brit ejtőernyősök a második vi
lágháború alatt és után.] 

Kraszü'nikov, A. H. : Voenno-politi-
cseszkie doktrinü pravjascsih krugov 
Anglii poszle vtoroj mirovoj vojnü. 
— VI, 1966. 8. sz. 62—76. p. 
[Anglia irányadó köreinek katona
politikai doktrínái a második világ
háború után.] 
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Zsigalov, I. L: Bor'ba v tred-junionah 
Velikobritanii po voproszam vojnu i 
mira (1955—1964 gg.). — VI, 1966. 
1. sz. 66—87. p. 

Ueschke, Volker : Regimentsbücher. 
[1—2.] — ZfH, 1966. 203. sz. 34—39., 
205. sz. 82—85. p. 
[Ezredkönyvek a német hadsereg
ben.] 

Rabenau, Georg v.: Das deutsche Mili
tärattachewesen. — W, 1966. 5. sz. 
248—254. p. 
[A német katonai attasék. Történeti 
áttekintés és a jelenlegi feladatok.] 

Matzky, Gerhard—Kehrig, Manfred: 
Zu Georg v. Rabenau : „Das deutsche 
Militärattachewesen." — W. 1966. 7. 
sz. 383—384. p. 
[Hozzászólások Rabenau: A német 
katonai attasék c. cikkéhez.] 

Heinz, Werner: Die Feste Wilhelm
stein. Pflanzstätte militärtechnischen 
Denken. — SuT, 1965. 9. sz. 520— 
523. p. 
[A Wilhelmstein-i híres katona
iskola a haditechnikai gondolat böl
csője és melegágya.] 

Woche, Klaus: An der Wiege des preus-
sischen Heeres. — Ktr, 1966. 2. sz. 
61. p. 
[A porosz hadsereg bölcsőjénél.] 

Bleckwenn, H.: „Lange Kerls und Kor
poralstock". Zur Charakteristik des 
„Soldatenkönigs". — ZfH, 1965. 197. 
sz. 2—5. p. 
[„Hosszú fickók és káplárbot." Ada
lék Nagy Frigyes, a „katonakirály" 
jellemrajzához.] 

Albrecht, Oskar: Georg Friedrich von 
Tempelhoff. Direktor der preussi-
schen Militärakademie der Artille
rie 1791—1807. — SuT, 1966. 9. sz. 
493—494. p. 
[Georg Friedrich von Tempelhoff a 
porosz tüzérakadémia igazgatója 
1791—1807 között.] 

Chalmin, P.: Le mouvement de rénova
tion prussien apres léna (1806.) — 
RHA, 1966. 4. sz. 94—112. p. 
[Poroszország megújhodása a jénai 
vereség után, 1806.] 

[Az angol szakszervezetek harca a 
háború és béke kérdésében. 1955— 
1964.] 

Albrecht, Oskar: Die preussischen In
genieurgeographen. — SuT, 1966. 3. 
sz. 149. p. 
[A porosz katonai térképészet tör
ténete.] 

Herrmann, Friedrich: Hannoversche In
fanterie. Waterloo 1815. Traditions
träger 1866/1914/1939. — ZfH, 1965. 
198. sz. 30—32. p. 
[A hannoveri gyalogság Waterloo
tól a második világháborúig.] 

Boyd, Carl L.: The wasted ten years, 
1888—1898. The Kaiser finds an ad
miral. — RUSIJ, 1966. 111. köt. 644. 
sz. 291—297. p. 
[Elfecsérelt tíz év: 1888—1898. Tir-
pitz tengernagy a német flotta meg
alkotója.] 

Maurer, Rudolf: Markus Feldmann und 
das Deutsche Reich 1914—1945. — 
SZG, 1966. 3. sz. 378—403. p. 
[Markus Feldmann és s 
rodalom 1914—1945 között.] 

Köhler, Karl: Auf dem Wege zur Luft
waffe. Vor fünfzig Jahren wurde die 
Dienststelle „Kommandierender Ge
neral der Luftstreitkräfte" errich
tet. — WR, 1966. 10. sz. 553—559. p. 
[A légierő történetéből. 50 évvel ez
előtt állították fel a légierő főpa
rancsnokságát.] 

Deist, Willhelm: Die Politik der See-
kriegsleitung und die Rebellion der 
Flotte Ende Oktober 1918. — VfZ, 
1966. 4. sz. 341—368. p. 
[A tengeri hadvezetés politikája és 
a flotta 1918 október végi lázadása.] 

Boyd, Carl L.: The German navy: Octo
ber 1918—June 1919. — AQ, 1966. 
93. köt. 1. sz. 55—68. p. 
[A német haditengerészet 1918 ok
tóber—1919 júniusa között.] 

Kául, Friedrich Karl: Die Verfolgung 
deutscher Kriegsverbecher nach 
dem ersten Weltkrieg. — ZG, 1966. 
1. sz. 19—32. p. 
[Német háborús bűnösök üldözése 
az első világháború után.] 

NÉMETORSZÁG 
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Schützle, Kurt: Der „Kriegsrat" am 19. 
juni 1919. — ZM, 1966. 5. sz. 584— 
594. p. 
[Dokumentumok. — Az 1919. június 
19-i „haditanács" vezető német tá
bornokok és tisztek részvételével, 
Weimarban.] 

Koch, Horst-Adalbert : Die Sicherheits
polizei in Deutschland 1919—1920. — 
Fg, 1966. 5. sz. 101—103., 6. sz. 133— 
144. p. 
[A német biztonsági rendőrség, 
1919—1920.] 

Küster, Heinz: Zur Militärpolitik des 
Spartakusbundes in der November
revolution. — ZM, 1966. 1. sz. 84— 
91. p. 
[A Spartakus-szövetség katonapoli
tikája a novemberi forradalomban.] 

Gordon, Harold J.: Politischer Terror 
und Versailler Abrüstungsklausel in 
der Weimarer Republik. — WR, 
1966. 1. sz. 36—54. p. 
[A politikai terror és a versailles-i 
leszerelési záradék a Weimári Köz
társaságban.] 

Finker, Kurt: Die militaristischen 
Wehrverbände in der Weimarer 
Republik. Ein Beitrag zur Strategie 
und Taktik der deutschen Gross
bourgeoisie. — ZG, 1966. 3. sz. 357— 
377. p. 
[Militarista katonai szervezetek a 
Weimári Köztársaságban. Adalék a 
német nagyburzsoázia stratégiájá
hoz és taktikájához.] 

Fischer, Günther: Beiträge zur Forma
tionsgeschichte des Reichsheeres. 
Umbaumassnahmen in den Jahren 
1928—32. — F P 1966. 6. sz. 125— 
132. p. 
[Adalékok a német Reichsheer ala
kulatainak történetéhez. Átszerve
zések 1928—1932-ben.] 

Göpfert, Helmut: Zu den Grundsätzen 
des Panzereinsatzes in den deutschen 
Streitkräften vor dem Zweiten Welt
krieg. — ZM, 1966. 5. sz. 537—552. p. 

Honecker, Erich: Das Rad der Ge
schichte lässt sich in Deutschland 
nicht mehr zurückdrehen. Zur MUi-
tärpolitik der SED beim Aufbau und 

[A harckocsik alkalmazásának alap
elvei a német hadseregben a máso
dik világháború előtt.] 

Höhere Führungsstäbe der Luftwaffe. 
— Fg, 1966. 2. sz. [4], 4. sz. [8], 5. sz. 
[3], 6. sz. [3] lev. 
[A német légierő magasabb pa
rancsnokságai 1934—1945 között] 

Ehlers, H.: Die Fliegerhorstfeuerweh
ren der deutschen Luftwaffe 1936— 
1945. — Fg, 1966. 4. sz. 81—86. p. 
[A német légierő légi támaszpont
jainak tűzvédelme, 1936—1945.] 

Generalkommandos der Luftwaffe. — 
Fg, 1966. 6. sz. [3] lev. 
[A német légierő hadtestparancs
nokságai.] 

Gilenszen, V. : íz isztorii odnoj fasiszt-
szkoj provokácii. („Delo" Blomber-
ga—Fricsa.) — VIZs, 1966. 9. sz. 36— 
44. p. 
[A Blomberg—Fritsch-ügy 1938-
ban.] 

Nachtausbildung 1941. — Fg, 1966. 4. 
sz. 87—89. p. 
[Éjszakai kiképzés a német gyalog
ságnál 1941-ben.] 

Stein, George H.—Krosby, H. Peter: 
Das finnische Freiwilligen Bataillon 
der Waffan-SS, eine Studie zur SS-
Diplomatie und zur ausländischen 
Freiwillingen Bewegung. — VfZ, 
1966. 4. sz. 413—453. p. 
[A Waffen-SS finn önkéntes zászló
aljai. Tanulmány az SS diplomáciá
járól és a külföldi önkéntes mozgal
makról.] 

Bihl, Wolf dieter: Zur Rechtsstellung 
der Waffen-SS. — WR, 1966. 7. sz. 
379—385. p. 
[A Waffen-SS jogi helyzete.] 

Dörnberg, Sztefan: O dejateľnoszti Szo-
vetszkoj voennoj adminisztracii v 
Germanii. (1945—1949 gg.) — VIZs, 
1966. 8. sz. 3—14. p. 
[A szovjet katonai közigazgatás te
vékenységéről Németországban, 
1945—1949 között.] 

bei der Entwicklung der NVA. — 
ZM, 1966. 1. sz. 7—18. p. 
[A történelem kerekét nem lehet 
többé visszafordítani Németország-
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ban. Az NSZEP katonapoh.—iája a 
Nemzeti Néphadsereg felépítésénél 
és fejlesztésénél.] 

Paulus, Nikolaus: Die Aufstellung eines 
Panzerverbandes nach der Grün
dung der NVA. — ZM, 196ö. 1. sz. 
62—72. p. 
[Egy harckocsikötelék felállítása a 
Nemzeti Néphadsereg megalakulása 
után.] 

Greese, Karl—Voerster, Alfred: Prob
leme der Auswahl und Förderung 
der Offizierkader in der NVA (1956 
—1963). — ZM,1966. 1. sz. 32—47. p. 
[A Német Nemzeti Néphadsereg 
tiszti káderei kiválasztásának és tá
mogatásának problémái 1956—1963 
között.] 

Ehm, Willi: Auf Wacht für den Frieden 
im Ostseeraum. Gedanken zur Ent
wicklung der Volksmarine von 1956 
bis 1965. — ZM, 1966. 1. sz. 19—31. p. 
[A béke megőrzéséért a Keleti-ten
ger térségében. Gondolatok az NDK 
haditengerészetének fej lődésével 
kapcsolatban 1956—1965 között.] 

Schumann, Horst: Der Beitrag der FDJ 
zur sozialistischen Wehrerziehung 
der Jugend im Spätsommer 1961. — 
ZM, 1966. 2. sz. 142—151. p. 
[A Szabad Német Ifjúsági szervezet 
hozzájárulása az ifjúság szocialista 
honvédelmi neveléséhez 1961 késő 
nyarán.] 

Glaser, Günther—Hanisch, Wilfried: 
Über den Beitrag der NVA und der 

10 Jahre Bundeswehr. Die Entwicklung 
der Infanterie. — Ktr, 1966. 2. sz. 
42—44. p. 
[A nyugatnémet hadsereg tíz éve. A 
gyalogság fejlődése.] 

10 Jahre Bundeswehr. Die Entwicklung 
der Panzertruppe. — Ktr, 1966. 3. sz. 
80—83. p. 
[A nyugatnémet hadsereg tíz éve. 
A páncélos csapatok fejlődése.] 

10 Jahre Bundeswehr. Die Entwicklung 
der Panzerjägertruppe. — Ktr, 1966. 
5. sz. 151—153. p. 
[A nyugatnémet hadsereg tíz éve. A 
páncélvadász csapatok fejlődése.] 

Gr einer: 10 Jahre Bundeswehr. Die 
Entwicklung der Panzeraufklärung. 

Grenzsicherungskräfte zum Schutz 
der Staatsgrenze der DDR im Som
mer und Herbst 1961. — ZM, 19oo. 
5. sz. 517—536. p. 
[A Német Nemzeti Néphadsereg és 
a határbiztosító erők részvételéről 
az NDK államhatárainak védelmé
ben 1961 nyarán és őizán.] 

Irmscher, Jörg—Nelles, Toni: Daten 
aus der Geschichte der NVA. — ZM, 
1963. 1. sz. 119—126. p. 
[Dátumok a Nemzeti Néphadsereg 
tízéves történetéből. — Kronológia.] 

Blek, Martin: Nacional'noj Narodnoj 
Armii GDR — 10 let. — VV, 1966. 
2. sz. 21—26. p. 
[10 éves az NDK Nemzeti Néphad
serege.] 

Ferner, V.: Nacional'nüj narodnoj ar
mii GDR. — 10 let. — KVSz, 1966. 
4. sz. 78—83. p. 
[10 éves az NDK Nemzeti Néphad
serege.] 

[Hof man, Heinz] Gofman, Ha j ne: Na 
sztrazse zavoevanij szocializma. — 
KZ, 1966. 50. sz. 4. p. 
[10 éves az NDK Nemzeti Néphad
serege.] 

Sinkarev, I.: Na sztrazse szocialiszti-
cseszkih zavoevanij nemeckogo ná
roda. — VIZs, 1966. 2. sz. 122—125. 
P-
[A szocialista német nép védelmé
ben. Az NDK Nemzeti Néphadserege 
megalakulásának 10. évfordulójá
ra.] 

— Ktr, 1966. 4. sz. 115—116 p. 
[A nyugatnémet hadsereg tíz éve. A 
páncélos felderítés fejlődése.] 

10 Jahre Bundeswehr, 30 Jahre deutsche 
Fallschirmjäger. 10 Jahre Luftlande-
und Lufttransportschule. — Ktr, 
1966. 6. sz. 188—191. p. 
[A nyugatnémet hadsereg tíz éve. A 
német ejtőernyős vadászok 30 éve. A 
légideszánt és a légiszállítási iskola 
10 éve.] 

Held, Kurt: Die Entwicklung der Theo
rie des Verteidigungsgefechts in den 
Führungsvorschriften der Bundes
wehr (1956—1959). — ZM, 1966. 3. 
sz. 338—345. p. 
[A védelmi harc elméletének fejlő-
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dose a Bundeswehr 1956—1959 kö
zött kiadott szabályzataiban.] 

Richter, H.: Zur ideologischen Kriegs
vorbereitung des Imperialismus und 
Militarismus im Jahre 1931. — M, 
19S8. 8. sz. 1069—1078. p. 
[Az imperializmus és militarizmus 

ideológiai 
1961-ben.] 

háborús előkészületei 

Schneider, Erich: 10 Jahre Führungs
akademie der Bundeswehr. — WM, 
1967. 2. sz. 41—48. p. 
[A Bundeswehr parancsnoki akadé
miájának tíz éve.] 

OLASZORSZÁG 
Ramella, Enrico: Alessandro "Vittorio 

Papacino d'Antoni. (1714—1786). — 
RM, 1963. 10. sz. 1162—1180. p. 
[Papacino d'Antoni kezdeményező 
szerepe az olasz tüzérségi és erődí
tési iskolák fejlesztésében és a sza-
vojai tüzérség újjászervezésében.] 

Ramella, Enrico: Vicende e fatti dei 
nostri istituti di formazione degli 
ufficiali in s. p. delle armi. — RM, 
1963. 9. sz. 959—986. p. 
[Jelentősebb események az olasz 
hadsereg tisztképző iskoláinak életé
ből.] 

ROMÁNIA 
Bodea, Cornelia: Momente din lupta 

revolutionara pentru unitatea natio-
nala a romanilor intre 1835 si 1848. 
— SRI, 1963. 1. sz. 17—22. p. 

[Adalékok a románok nemzeti egye
süléséért folytatott forradalmi har
cáról 1835—1848 között.] 

SPANYOLORSZÁG 
Spaniens Heer seit 1936. 

42. évf. 1. sz. 8—15. p. 
SS, 1966. [A spanyol hadsereg fejlődése 1936 

óta.] 

Man schrieb das Jahr 1861. . . -
1963. 41. évf. 14. sz. 340—341. p 
[Az 1861. évi svájci csapatgyakorlat 
ról. 14 napos menetgyakorlat.] 

SVÁJC 
SS, Real, Theodor: Die Anfänge der 

schweizerischen Militäraviatik. — 
FT, 1968. 9. sz. 221—222., 11. sz. 283— 
286. p. 
[A svájci katonai repülés kezdetei.] 

SZOVJETUNIÓ 
Lapin, N.: Voennce iszkuszsztvo v szi-

birszkih pohodah Ermaka. — VIZs, 
1963. 1. sz. 35—45. p. 
[A hadművészet Jermák szibériai 
hadjárataiban, 1577—1587.] 

Kljackin, Sz. : O sziszteme komplekto-
vanija sztaroj armii. — VIZs, 1968. 
1. sz. 107—109. p. 
[A régi hadsereg kiegészítési rend
szeréről. 17—19. század.] 

Vetrov, M.: Szto let Krasznogo Kreszta 
v nasej sztrane. — MZs, 1966. 10. sz. 
119—123. p. 
[A Vöröskereszt 100 éve Oroszor
szágban.] 

Merkulov, Ju. : Geroj Szevasztopol'szkoj 

oboronü. — VIZs, 1966. 2. sz. 125— 
128. p. 
[A szevasztopoli védelem hőse, 1854-
ben.] 

Saposnikov, B[orisz Mihajlovics] : V 
Moszkovszkom voennom ucsiliscse. 
— VIZs, 1936. 6. sz. 76—90. p. 
[Saposnikov feljegyzései: a moszkvai 
katonaiskolában. 1901—1903.] 

Saposnikov, (Borisz Mihajlovics) : 
Szluzsba v Trukesztana. — VIZs, 
1966. 7. sz. 59—74. p. 
[Saposnikov feljegyzései: Turkesz-
tánban 1903—1907 között.] 

Fischer, Alexander: Lenin und die 
Technik des bewaffneten Aufstan-
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des in der russischen Revolution von 
1905. — WR, 1956. 7. sz. 386—404. p. 
[Lenin és a. fegyveres felkelés tech
nikája az 1905-ös orosz forradalom
ban.] 

Mine, L: Pervüe sági demokratizácii 
ruszszkoj armii. — VIZs, 1966. 3. sz. 
45—58. p. 
[Első lépések az orosz hadsereg de
mokratizálására. 1905—1917.] 

Savosnťzov, B[orisz Mihajlovics]: Op-
jať Turkesztane. — VIZs, 1966. 12. 
sz. 75—89. p. 
[Saposnikov feljegyzései: Ismét Tur-
kesztánban. 1910—1912.] 

Miller, V. L: Nacsalo demokratizácii 
sztaroj armii v dni fevraľszkoj re-
voljucii. — ISzSzSzR, 1966. 6. sz. 
28—43. p. 
[A demokratizálódás kezdete a régi 
hadseregben, az 1917. évi februári 
forradalom napjaiban.] 

[Münnich] Mjunnih Ferenc: Za viaszt' 
szovetov. — KZ, 1966. 241. sz. 5. p. 
[A Nagy Október 50. évfordulója elé. 
A szovjetek hatalmáért.] 

Szaharcva, E — Cservjakov, V. : Pervüe 
krasznoznamencü Vozdusnogo Flota 
Reszpubliki. — AK, 1966. 2. sz. 8— 
13. p. 
[A Nagy Októberi Szocialista For
radalom 50. évfordulójára. — A 
Szovjet Köztársaság lágiflottájának 
első Vörös Zászló érdemrenddel ki
tüntetettjei.] 

AcjaVccv, R.—Kraszovszkij, Sz.—í-!o-
vikov, A.: Pod znamenem Velikogo 
Oktjabrja- — AK, 1966. 11. sz. 2— 
6. p. 
[A Nagy Október zászlaja alatt.] 

Utenkov, F.: Szovetszkaja gvardija. — 
VIZs, 1986. 8. sz. 117—119. p. 
[A szovjet gárda-] 

Gavrikov, F.: Szovetszkaja gvardija. — 
VV, 1966. 9. sz. 7—11. p. 
[A szovjet gárda.] 

Bljumfel'd, O. A.: Voenno-revoljucion-
nüj komitét pri Sztavke- — 
ISzSzSzR, 1966. 2. sz. 131—132. p. 
[Katonai forradalmi bizottság a fő
hadiszálláson.] 

Komiszszarzsevszkij, V.: Krasznaja 
ploscsad'. — Kommuniszt, 1966. 16. 
sz- 22—29. p. 
[A Vörös-tér.] 

Ivasin, I.: Oktjabr' i mezsdunarodnüe 
otnosenija. — MZs, 1966. 11. sz. 71— 
77. p. 
[Október és a nemzetközi kapcsola
tok. A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulójára.] 

Ahapkin, Ju. : V pervüe nedeli poszle 
oktjabrja. — KZ, 1966. 302. sz. 1— 
2. p. 
[Az október utáni első hetekben. Üj 
dokumentumok V. I- Lenin katonai 
tevékenységéről.] 

Miller, V.: íz isztorii prikaza No. 1. 
petrogradszkogo szoveta. — VIZs, 
1966. 5. sz. 109—113. p-
[A Petrográdi Szovjet 1. sz. utasítá
sának történetéből, 1917.] 

Babakov, A.: Voennüe voproszü v re-
senijah KPSzSz. — VV, 1966. 11- sz. 
9—13. p. 
[A katonai kérdések a SzKP VII— 
XXIII. kongresszusainak határoza
taiban.] 

Szclov'ev, I.—Fedorova, T.: K isztorii 
vozniknovenija boľsevisztszkih or
ganizácii na Baltijszkom flote. — 
VIZs, 1968. 11- sz. 10—19. p. 
[A Balti Flotta bolsevik szervezetei
nek történetéhez, 1917.] 

Szovetszkij morszkoj flot. Vazsnejsie 
resenija partii i praviteľsztva. Okt
jabr' 1917—1927. gg. — MF, 1966. 10. 

: sz. 3-, 11., 3—4., 12. 3. p. 
[A szovjet tengeri flotta. A Párt és 
a kormány legfontosabb határozatai. 
1917 október — 1927.] 

Acskaszov, V.: Operacija po prorüvu 
Krasznoznamennogo Balüjszkogo 
flota iz Tallina v Kronstadt, — 
VIZs, 1966. 10. sz. 19—31. p-
[A Balti Flotta áttörése Tallinból 
Kronstadt felé.] 

Kuznecov, P.: V Moszkovszkoj Prole-
tarszkoj. — VIZs, 1966. 12. sz. 66— 
70- p. 
[Visszaemlékezés. — A Moszkvai 
Proletár lövész hadosztály megala
kulása.] 

Dmitriev, V.: Voennüe szoobsesenija v 
1917—1940 godah. — TSzSzA, 1968. 
8. sz. 15—20. p. 
[A katonai összeköttetés (közleke
dés) 1917—1940 között.] 

Bocskarev, K- : Pod rukovodsztvom Par
tii. — VV, 1966. 5. sz. 22—27. p. 
[A Párt vezetésével. A Szovjet Had
sereg 50 éve.] 
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Kraszovszkij, Sz.: Nepobedimaja i le-
gendarnaja. — AK, 1966- 2. sz. 2— 
7. p. 
[A legendás és legyőzhetetlen Szov
jet Hadsereg születésnapjára.] 

Komárov, A.—Valujszkij, A.: V bojah 
rozsdennaja. — VV, 1966. 5. sž. 28— 
34- p. 
[Harcokban született hadsereg. Visz-
szapillantás a Szovjet Hadsereg 50 
éves harcaira.] 

Kargopolov., T.—Aniszimov, V.: Rozs
dennaja v voszemnadcatom. — VV, 
1966. 6. sz. 19—28. p. 
[1918-ban született a Szovjet Had
sereg-] 

Osznovüe szobütija i faktü iz isztorii 
sztroiteľsztva i boevoj dejatel'noszti 
Vooruzsennüh Szil SzSzSzR 1918 
god. — VIZs, 1966. 7. sz. 111—120., 
8. sz. 106—116., 10. sz. 115—119-, 11. 
sz. 114—119., 12. sz. 110—114 p. 
[Fontos események és tények a 
Szovjetunió Fegyveres Erejének fej
lődéstörténetéből és harci tevékeny
ségéből- 1918.] 

Krizek, Jaroslav: T. G. Masaryk a vys-
toupeni es légii na jaré 1918. — CCH, 
1966. 5. sz. 637—666. p. 
[Masaryk és a csehszlovák légiók 
intervenciója 1918 tavaszán a Szov
jetunió ellen.] 

Krizek, Jaroslav: Protisovetské vys-
toupen'i cs légii a zmena vztahu Do
hody k cs. zahranicnimu odboji v 
roce 1918. — HV, 1966. 1. sz. 1— 
37. p. 
[A csehszlovák légiók szovjetellenes 
fellépése és az Antant viszonyának 
megváltozása a csehszlovák külföldi 
ellenálló mozgalommal szemben 
1918-ban.] 

Maruszov, G.: Nasi oficerszkie kadrü. 
— VV, 1966- 7. sz. 7—11. p. 
[Tiszti kádereink — 1918-tól nap
jainkig.] 

Osztapcsuk, M.: Zenitcsiki v pervüh 
bojah. — VV, 1966. 7. sz. 18"—20. p. 
[Légvédelmi tüzérek az első harcok
ban, 1918—1920-ban.] 

Prilepszkij, D.: Boevoe szodruzsesztvo-
— VV, 1966. 12. sz. 8—11. p. 
[Harci barátság. Internacionalisták 
a szovjethatalomért, 1918—1922.] 

Vüszockij, V.: Voennaja ekonomika i 
sznabzsenie Krasznoj Armii v 1918— 

1922 godah. — TSzSzA, 1968. 6. sz. 
11—17. p. 
[A hadigazdálkodás és a Vörös 
Hadsereg ellátása 1918—1922 között.] 

Zimin, Ja.: V pervüh bojah. — VV, 
1966. 8. sz. 18—21- p. 
[Az első harcokban, 1918—1922.] 

Lihacsev, K.: Bronepoezd v tülu vraga. 
— KZ, 1966. 297. sz. 4. p-
[Páncélvonat az ellenség hátában.] 

Telegin, K.: Imeni Lenina. — AK, 1966. 
6. sz. 18—22- p. 
[A Leninről elnevezett repülőezred 
harcai a polgárháborúban.] 

Rakovszkij, M. E.: Krah grigor'evscsi-
nü. — ISzSzSzR, 1966. 5. sz. 35— 
52. p-
[A Grigor'ev féle lázadás összeom
lása 1919-ben.] 

Nezsinszkij, L. N.: Iz isztorii szovetsz-
ko—vengerszkih otnosenij (mart— 
avguszt 1919 g.) — Isztoricseszkie 
Zapiszki, 1965. 77. köt. 3—22. p. 
[A szovjet—magyar kapcsolatok tör
ténetéből- 1919 március—augusztus.] 

Golikov, F.: Sztanovljusz' komandirom. 
— VV, 1966. 10. sz. 11—17. p-
[— — viszaemlékezéseiből, 1919— 
1932 közötti időszakból.] 

Geroi grazsdanszkoj vojnü. — VIZs, 
1966. 2. sz. 3—16- p. 
[A polgárháború hősei: Sz. M. Bu-
dennüj, Sz. Sz. Kamenev, I. Sz. 
Kutjakov, Cs. L. Kotovszkij, I. P. 
Uborevics, G. D. Hahan'jan, V. K. 
Bljuher, Sz. Sz.. Vosztrecov, Ja. F. 
Fabriciusz, I. F. Fed'ko, N. V. Kuj-
büsev, I. I. Horun.] 

Geroi grazsdanszkoj vojnü. — VIZs, 
1966. 4. sz. 63—72. p. 
[A polgárháború hősei: Ja. F. Bala-
honov, V. L. Vinnikov—Beszszmert-
nüj, K. E. Vorosilov, A. I. Egorov, 
E. Sz. Kazanszkij, H. D. Kasirin, A-
I. Kork, M. V. Frunze, Sz. K. Timo-
senko, V- I. Sorin.] 

Geroi grazsdanszkoj vojnü. — VIZs, 
1966. 7. sz. 44—49. p. 
[A polgárháború hősei: E. Sz. Ale-
hin, M- P. Garuszszkij, B. Sz. Gor-
bacsev, Sz. E. Gribor, Í._P. Dasicsev, 
P. E. Dübenko.] 

Geroi grazsdanszkoj vojnü. — VIZs, 
1966. 11- sz. 41—45. p. 
[A polgárháború hősei: V. V. Igna-
tovics, I. I. Kal'van, E. I. Kovtjuh. 
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N. P- Koleszov, A. Ja. Lapin, P. I. 
Lukomszki j.] 

Seresevszkij, B.: Kak szozda válasz' 
narodno-revoljucionnaja armija 
dal'nevosztocsnoj reszpubliki. — 
VIZs, 1966. 5. sz. 104—108. p-
[így jött létre a Távolkeleti Köztár
saság népi-forradalmi hadserege 
1920-ban.] 

Pobeda Krasznoj Armii nad interven-
tov i belogvardejcami v godü grazs-
danszkoj vojnü. — KVSz, 1966. 23-
sz. 65—73. J>. 
[A Vörös Hadsereg győzelme az in
tervenciósok és a fehérgárdisták fö
lött a polgárháborúban.] 

Milovszkij, M.—Taralov, A-: Tül Krasz
noj Armii v godü grazsdanszkoj 
vojnü i mirnogo szocialiszticseszkogo 
sztroitel'sztva. — TSzSzA, 1966. 7. 
sz. 15—20. p-
[A Vörös Hadsereg hadtápja a pol
gárháború és a szocializmus békés 
építésének éveiben.] 

Vooruzsennüe Szilü SzSzSzR v godü 
mirnogo szocialiszticseszkogo sztroi
tel'sztva. — KVSz, 1966. 24. sz. 74— 
79- p. 
[A Szovjetunió fegyveres erői a bé
kés szocialista építés éveiben.] 

Frunze, M[ihail Vaszü'evics] : O reorga-
nizacii Krasznoj Armii v 1924 godu. 
— VIZs, 1966. 8. sz. 64—72., 9. sz. 
66—75. p. 
[Dokumentumok. — A Vörös Had
sereg 1924. évi átszervezéséről-] 

Kicsaev, N.—Szviderszkij, V.: Vüszoko-
gornüj pamirszkij pohod. — VIZs, 
1966. "3. sz. 64—69. p. 
[Visszaemlékezés. — Hadjárat a Pa
mir magas hegyei között, 1935.] 

Szokolov, P.: Ekonomika SzSzSzR pe-

Cartner, R. R- Langham: Some episodes 
of the First Burmese War. The 
letters of Doctor Richardson. — AQ, 
1966. 92. köt. 2. sz. 219—237. p-
[Az első burmai háború néhány epi
zódja. David Lester Richardson le
velei. 1824—1827.] 

Guebel: Sidi-Brahim- — RHA, Í966. 2. 
sz. 53—56. p. 
[A sidi-brahim-i csata 1845-ben Al
gériában.] 

red Velikoj Otecsesztvennoj vojnoj. 
— TSzSzA, 1966. 12. sz. 13—18. p. 
[A Szovjetunió gazdagsága a Nagy 
Honvédő Háború előtt.] 

Ivanov, V- D.: Put' szlavnüj i bol'soj. 
— KZ, 1966. 255. sz. 2—3. p. 
[30 éves a Szovjetunió fegyveres 
erői vezérkarának katonai akadé
miája.] 

Saposnikov, B[orisz Mihajlovics] : Aka-
demija General'nogo staba. — VIZs, 
1966. 8. sz- 73—84., 9. sz. 72—86. p. 
[Saposnikov feljegyzései: A Vezér
kari Akadémia.] 

Lebedev, V.: íz isztorii attesztovanija 
komandnüh kadrov. — VIZs, 1966. 
1. sz. 99—104- p. 
[A parancsnoki káderek minősítésé
nek történetéből. A tiszti állomány 
minősítési rendszerének történeté
ről] 

Freistetter, Franz: Aus der Geschichte 
der sowjetischen Panzertruppe. — 
ÖMZ, 1966. 5. sz. 382—393. p. 
[A szovjet páncélos csapatok törté
netéből-] 

Sopin, N.: íz isztorii tüla BBC. — 
TSzSzA, 1966. 10. sz. 17—21. p. 
[A hadiflotta hadtápjának történeté
ből.] 

Chapman, W. C : Die sowjetische 
Luftstreitkräfte. Geschichte, Lei
stung und heutiger Stand. — SuT, 
1966. 6. sz. 302—305., 7. sz. 376—379., 
8. sz. 414—417., 9. sz. 474—479. p. 
[A szovjet légierők története, telje
sítőképessége és jelenlegi helyzete.] 

Neszokrusimoe moguscsesztvo Szovet-
szkogo goszudarsztva. — VIZs, 1967. 
4. sz. 3—8. p. 
[A Szovjet állam legyőzhetetlen ere
je.] 

Smythe, Donald: Pershing and counter-
insurgency. — MR, 1966. 9. sz. 85— 
92- p. 
[John J. Pershing tábornok és a ge
rillaelhárítás a Fülöp-szigeteken 
1913-ban.] 

Sztepanov, L.: Zárja pobedü nad kolo-
nializmom. — MZs, 1966. 10. sz. 77— 
86. p. 
[A gyarmatrendszer feletti győzelem 
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hajnala- A Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 50. évfordulójára.] 

Louis, Roger: Great Britain and the 
African peace settlement of 1919. — 

Polkovnik Abel' raszszkazüvaet o sze-
be. — KŽ, 1966. 42. sz. 6. p. 
[R. I- Abel ezredes beszél magáról,] „ 

Stemenko, Sz. : Vüdajuscsijszja szo-
vetszkij voenacsáľnik. — VIZs, 
1966. 8. sz. 39—48. p. 
[Emlékezés Antonov hadseregtábor- , 
nokra, születésének 70. évforduló-
j á n ' ] Pol 

Rich, E. V.: The military career of 
Kemal Aťaturk. — AQ, 1966. 91. köt. 
2. sz. 205—213. p-
[Kemál Atatürk katonai pályafutá
sa.] 

Lhospice, Michel: Louis Blériot après 
la traversée de la Manche. — FAF, I n 

1966. 231. sz. 669—689. p-
[Blériot a La Manche-on való átke
lés után.] 

Adolph-Auffenberg-Komarów, H. : M w 

„Gott und dem Reich treu*'. Zum 25. 
Todestag des Feldmarschalls Bőhm-
Ermolli. — S, 1966. 23. sz. 13. p. | 
[Eduard Bőhm-Ermolli tábornagy, 
az első világháború keleti frontja j j ^ 
főparancsnoka halálának 25. évfor-
dulójára.] . 

Meister, Oskar: Ein österreichisches 
Soldatenleben. — S, 1966. 5. sz. 11. p- i 
[Ernst von Chambaud-Cherrier ez- ; 
redes emlékére.] K a 7 

Kling, Hans: Churchill als Soldat. — i 
ZfH, 1965. 199. sz- 76—78. p. | 
[Churchill, mint katona.] i 

Kiszelev, A. : Odin iz talantlivejsih . . . 
(K 60-letiju szo dnja rozsdenija I. Da71 

D. Csernjahovszkogo-) — VIZs, 1966. 
6. sz. 36—49. p. j 
[Egyike a legtehetségesebbeknek . . . ; 
Ivan Danilovics Csernjahovszkij 60. * 
születésnapjára-] r' 

Talantlivüj polkovodec. — KZ, 1966. 
149. sz. 3. p. Bru 

[Egy tehetséges hadvezér- I. D. .' 
Csernjahovszkij születésének 60. év- [ 
fordulójára.] i: 

Polikarpov, V.: Komandarm 2 ranga I. Phü 
N. Dubovoj. — VV, 1966. 9. sz. 16— r 
17- p. s 

AHR, 1966. 71. köt. 3. sz. 875— 
892. p-
[Nagy-Britannia és az afrikai gyar
matokért folyó harc lezárása 1919-
ben.] 

[I. N. Dubovoj hadseregparancsnok 
életéről.] 

Krupcsenko, I.: Marsai bronetankovüh 
vojszk Ja. N. Fedorenko. — VIZs, 
1966. 10. sz- 45—50. p. 
[Emlékezés Ja. N. Fedorenko mar-
sallra, születésének 70. évforduló
ján.] 

Polubojarov, P.: Talantlivüj voenacsaľ-
nik-tankiszt. — KZ, 1966. 247- sz. 
6. p. 
[A tehetséges páncélos hadvezér, Ja. 
N. Fedorenko születésének 70. év
fordulójára.] 

In memoriam: J. F- Ch. Fuller. — Ktr, 
1966. 4. sz. 127—129. p. 
[J. F. Ch. Fuller emlékére- Gondola
tok különböző munkáiból.] 

Munzel, Oskar: Nachruf auf General
major J. F. Ch. Fuller. — WR, 1966. 
4- sz. 231—233. p. 
[Emlékbeszéd Fuller halála alkal
mából.] 

Rahillo, Ivan: Dmitri j Furmanov — 
piszateľ, komiszszar. — KZ, 1966. 
261. sz. 3. p. 
[Dmitrij Furmanov, író és ko
misszár. Születésének 75. évforduló
jára-] 

Kamov, Borisz: Poszlednie dni Gajda
ra. — KZ, 1966. 250. sz. 4. p. 
[A. P. Gajdar, az író és partizánhős 
halálának 25. évfordulója-] 

Danilov, F. : General-lejtenant V. A. 
Glazunov (k 70-letiju szo dnja rozs
denija). — VIZs, 1966. 1. sz. 121— 
123. p. 
[Glazunov altábornagy születésének 
70. évfordulójára. Tevékenysége a 
Nagy Honvédő Háborúban.] 

Brujhanov, B. : Orden poszlednego bo
ja. — KZ, 1966. 249. sz. 2. p. 
[Vladivosztok 44 évvel ezelőtti felsza
badításának hőse, K. D. Guszev.] 

Philippi, Alfred: Generaloberst Hein-
rici: 80 Jahre alt. — WR, 1966. 12. 
sz. 661—665. p. 

MEGEMLÉKEZÉSEK, ÉLETRAJZOK 

— 402 — 



[Gotthard Heinrici vezérezredes, a 
második világháború egyik német 
hadvezére 80 éves.] 

Elze, Walter: General v. Hoeppner. 
Seine Stellung und seine Persön
lichkeit. — WR, 1966. 10. sz. 560— 
561. p. 
[Hoeppner tábornok a légierő első 
főparancsnoka.] 

Palant, M. : Legendarnüj komman-
darm. — KZ, 1966. 188. sz. 4. p. 
[I. É. Jakir születésének 70. évfor
dulójára.] 

Nenarokov, A.: Glavkom Sz. Sz. Kame-
nev. — VIZs, 1966. 3. sz. 123—126. p. 
[Kamenev hadseregparancsnok szü
letésének 85. évfordulójára.] 

Cseremnüh, V. : Komdiv E. Sz. Ka-
zanszkij (k 70-letiju szo dnja rozs-
denija). — VIZs, 1966. 1. sz. 126— 
128. p. 
[E. Sz. Kazanszkij hadosztálypa
rancsnok születésének 70. évfor
dulójára.] 

Horev, A.: Kto zsizn' provel v boju. — 
KZ, 1966. 151. sz. 4. p. 
[Három háború veteránja, V. I. 
Krjucskov alezredes,] 

Sheppard, E. W. : Little-known com
manders of the past. — AQ, 1966. 
92. köt. 2. sz. 186—192. p. 
[A múlt kevéssé ismert katonai ve
zetői. Karl Mack, 1752—1828.] 

Hanson, Edward: Nelson A. Miles as 
commanding general, 1895—1903. — 
MA, 1965—66. 29. köt. 4. sz. 179— 
200. p. 
[Nelson A. Miles amerikai tábornok, 
mint hadtestparancsnok.] 

Zaleszszkij, Sz.: Primer revoljucionnoj 
dobleszti (k 80-letiju szo dnja rozs-
denija A. F. Mjasznikova). — VIZs, 
1966. 1. sz. 123—126. p. 
[A. F. Mjasznikov élete, a forradal
mi hősiesség példája. Születésének 
80. évfordulójára.] 

Surtees, G.: Sir John Moore. — AQ, 
1966. 92. köt. 2. sz. 193—203. p. 
[John Moore tábornok pályafutása.] 

Obertasz, I.: Vernüj leninec. — KZ. 
1966. 251. sz. 2. p. 
[G. K. Ordzsonikidze születésének 
80. évfordulójára.] 

Gero j revoljucionnogo národa. (K 80-
letiju szo dnja rozsdenija. A. Ja. 
Parhomenko.) — VV, 1966. 12. sz. 
18—19. p. 
[Parhomenko, a hős forradalmár 80. 
születésnap j ára.] 

Sztefanovszkij, P.: Konsztruktor bom-
bardiroscsikov. — KZ, 1966. 140. sz. 
6. p. 
[Bombázók tervezője. V. M. Petlja-
kov születésének 75. évfordulójára.] 

Szimonov, Konsztantin: Strihi portreta. 
— VIZs, 1966. 9. sz. 45—51. p. 
[Megemlékezés I. E. Petrov hadse
regtábornokról.] 

Adolph-Auf f enberg—Komarów, H.: In 
seinem Lager war Oesterreich. -r- S, 
1966. 21. sz. 11. p. 
[Az ő táborában volt egész Ausztria. 
Radetzky tábornagy születésének 
200. évfordulója.] 

Wagner, Anton: Zum 200. Geburtstag 
des Feldmarschalls Graf Radetzky. 
— Tr, 1966. 6. sz. 569. p. 
[Radetzky tábornagy születésének 
200. évfordulójára.] 

Szandalov, L.: Na boevüh posztah. (K 
80-letiju szo dnja rozsdenija M. A. 
Rejtera.) — VIZs, 1966. 4. sz. 54— 
62. p. 
[Harci őrhelyeken. Maksz Andree-
vics Rejter 80. születésnapjára. 
1886—1950.] 

Batov, P.—Trojanovszkij, P.: Cselovek, 
boľševik, polkovodec. — VIZs, 1966. 
12. sz. 32—43. p. 
[Rokosszovszkij mint ember, bolse
vik és hadvezér.] 

Herzig, Ernst: Der Wüstenfuchs. — SS. 
1966. 41. évf. 13. sz. 323. p. 
[Rommel a sivatagi róka.] 

Nolte, H.: Erinnerungen an Feldmar
schall Erwin Rommel. — Ktr, 1966. 
4. sz. 103—104. p. 
[Megemlékezés Erwin Rommel tá
bornagyról.] 

Speidel, Hans: Erwin Rommel soldat. 
— RMG, 1966. 7. sz. 265—269. p. 
[Rommel tábornokról.] 

Merkel, Hubert: Antoine de Saint-
Exupéry. — Trp, 1966. 9. sz. 689— 
690. p. 
[Megemlékezés Antoine de Saint-
Exupéryről.] 
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Putz, Ernst: Feldzeugmeister Daniel 
Freiherr von Salis-Soglio, 1826— 
1919. — ASM, 1966. 3. sz. 140—146. p. 
[Svájci születésű táborszernagy az 
osztrák—magyar hadseregben.] 

Adolph-Auffenberg-Komarów, H. : Fürst 
Karl Schwarzen berg. — S, 1966. 7. 
sz. 11. p. 
[Karl Schwarzenberg herceg, a lip
csei győző születésének 195. évfor
dulójára.] 

Kaulbach, Eberhard: Generaloberst 
Hans von Seeckt — Zur Persönlich
keit und zur Leistung..— WR, 1966. 
12. sz. 666—681. p. 
[Hans von Seeckt vezérezredes.] 

Hargreaves, Reginald: Washington's 
drill-master. — AQ, 1966. 92. köt. 1. 
sz. 98—109. p. 
[Washington kiképző tisztje: Fried
rich Wilhelm von Steuben.] 

Uznik treťego rejha. Novüe pisz'ma 
Érnszta Teľmana i dokumentu o 
ego zakljucsenii. — NNI, 1966. 4. sz. 
102—119. p. 
[A Harmadik Birodalom foglya. 
Ernst Thalmann kiadatlan levelei és 
bebörtönzésére vonatkozó dokumen
tumok.] 

Elze, Walter: Thomsen: Der Gründer 
der Luftstreitkräfte. (Persönliche 
Erinnerungen). — WR, 1966. 10. sz. 
561—562. p. 
[Thomsen v. d. Lieth a német légi
erő megteremtője. Személyes vissza
emlékezés.] 

Stahl, Friedrich: General der Flieger 
Hermann Thomsen v. d. Lieth. Der 
Schmied der deutschen Luftstreit
kräfte. — SuT, 1966. 10. sz. 550—552. 
P-
[Thomsen v. d. Lieth repülőtábor
nok, a német légierő megteremtője.] 

Laduhin, V. : Put' komandarma. — KZ, 
1966. 11. sz. 3. p. 
[I. P. Uborevics hadseregparancs
nok születésének 70. évfordulójára.] 

Rihner, Fred: Flugpionier Robert Wild. 
— FT, 1966. 9. sz. 227. p. 
[A svájci repülésügy úttörője, ki
váló konstruktőr Robert Wild.] 

Linde, Gerd: Orde Wingate. — WR. 
1966. 11. sz. 612—634. p. 
[Wingate brit tábornok élete és ka
tonai pályafutása, 1938-tól Paleszti
nában, Kelet-Afrikában és a máso
dik világháborúban Burmában.] 

Adolph-Auffenberg-Komarów, H. : Be
harrlich, tapfer, umsichtig. — S. 
1966. 6. sz. 11. p. 
[Wenzel von Wurm vezérezredes 
halálának 45. évfordulójára.] 

Iszbah, Alekszandr: Mate Zalka — gene
ral Lukacs. — KZ, 1966. 95. sz. 6. p. 
[Zalka Máté — Lukács tábornok.] 

Rodimcev, A.: O generale Lukacsé. (K 
70-letiju szo dnja rozsdenija Mate 
Zalka [Máté.]) — VIZs, 1966. 4. sz. 
85—89. p. 
[Lukács tábornokról. Zalka Máté 
születésének 70. évfordulójára.] 

Matrosz Zseleznjak [Anatolij Grigor'e-
vics], partizán. — MF, 1966. 11. sz. 
7. p. 
[Zseleznjak matróz, a hős partizán, 
1919.] 

Evsztigneev, G. : Partizán Alekszej. — 
KZ, 1966. 288. sz. 4. p. 
[Alekszej L. Zsoludev partizánve
zér.] 

Szvetlisin, N. : Ot szoldata do marsala. 
— VIZs, 1966. 11. sz. 31—40. p. 
[Közkatonától marsallig. — Zsukov 
marsall születésének 70. évforduló
jára.] 

összeállították: Molnár Éva 
Viniczai István 
Windisch Aladárné 
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PARTUNK A DOLGOZÓ NÉP HADSEREGÉÉRT 
Pártunk megalakulásának 50. évfordulójára emlékezünk. Az eltelt fél év

század bővelkedett olyan eseményekben, amikor a kommunista pártok — így 
a mi pártunk politikájának homlokterébe is a katonai kérdések kerültek. 
A lezajlott háborúk, a napirendre kerülő szocialista forradalmak megkövetel
ték, hogy a munkásosztály pártjai kialakítsák a különböző fegyveres küzdel
mekkel, azok eszközeivel, a fegyveres erőkkel kapcsolatos álláspontjukat. 
A leninizmus tanítása erről az állásfoglalásról közismert. Ez a tanítás 
pártunk katonapolitikájának is sarkalatos tétele volt az elmúlt évtizedek 
alatt. 

Pártunk megalakulásáénak már az első imperialista világháború befejezése 
utáni időre esik, s így a háború ellen lefolyt küzdelem azoknak a baloldali 
szociáldemokrata vezetőknek és antimilitarista csoportok tagjainak a tevé
kenységéhez kapcsolódik, akik később aktívan részt vettek a Kommunisták 
Magyarországi Pártjának megalakításában. 

A magyarországi antimilitarista mozgalmak résztvevői már a háború alatt 
harcot kezdtek a burzsoá hadsereg ellen ama politika ellen, hogy a dolgozó
kat a világháború különböző arcvonalain az uralkodó osztályok rabló érde
keiért véreztessék el. 

Az Oroszországban megalakult magyar kommunista csoportok internacio
nalista kötelességüknek tartották, hogy a fehér ellenforradalmárok és az 
intervenciósok által megtámadott fiatal szovjet állam, a világ első m u n k á s -
paraszt hatalmának védelmére a magyar hadifoglyok tízezreit mozgósítsák. 
Ezek az elvtársak a hadifogoly munkásokban és parasztokban tudatosították, 
hogy a szovjethatalom védelme az ő jövőjük védelmét, álmaik megvalósulá
sát is jelenti. „Nem lehet tehát kétséges senki előtt — írta Szamuelly Tibor 
a Szociális Forradalom c. magyar nyelvű lapban —, hogy az orosz proletárok 
forradalmának sorsa a mi saját külön proletár küzdelmünk sorsa is: az 
orosz munkások és parasztok proletárdiktatúrára felépített uralmának jö
vője a mi jövőnk is . . . Lépjetek be az orosz proletárok Vörös Hadseregébe, 
hogy ne csak szavakkal, de fegyverrel is harcolhassatok a világ minden pro
letárjainak kibékíthetetlen örök ellensége, a világ imperialista hatalma és 
válogatás nélkül a világ minden ellenforradalma ellen . . ." 

Pártunk megalakulása után határozottan hozzáfogott a munkásosztály ha
talmának megteremtéséhez. E politikai stratégiai cél elérése megkövetelte, 
hogy a párt világosan kifejtse a burzsoázia katonapolitikájával és hadseregé
vel kapcsolatos álláspontiát. A proletárforradalom győzelmének egyik alap
kérdése — ezt a kommunisták az októberi forradalom idején tapasztalták — 
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a hadsereg többségének megnyerése, a munkásosztály saját harci osztagainak 
megszervezése volt. Ebből kiindulva a kommunisták a polgári forradalom 
ideje alatt arra törekedtek, hogy leleplezzék a burzsoázia arra irányuló igye
kezetét, hogy a honvédelem jelszava alatt olyan hadsereget hozzon létre, 
amelynek célja a forradalom további elmélyülésének megakadályozása, majd 
az addigi eredmények felszámolásával a burzsoá rendszernek a régi alapo
kon való restaurálása. A hadseregben végzett felvilágosító munkának tehát 
az volt a fő célja, hogy a katonákat kivonja a burzsoázia befolyása alól, s a 
munkásosztály céljait fogadtassa el velük. A frontról hazatérő katonák ré
szére kiadott röplapon a párt erről így nyilatkozott: „Katonák! Ügy térje
tek haza, mint a gomolygó felhők; nyomotokban vihar támadjon, menny
kövek zengjenek. Mert még mindig gazok kormányozzák ezt az országot. 
Még egyszer, csak egyetlen egyszer ragadjatok fegyvert, hogy összetörjétek 
ezt a rabló államot és letiporjátok a kizsákmányolók siserehadát." 

A bolsevikok példáját szem előtt tartva, a párt a hadsereg megnyeréséért 
folytatott harc mellett gondot fordított arra is, hogy létrejöjjenek a munkás
osztály saját fegyveres szervezetei. A Vörös Újság 1918 decemberében már 
a munkásosztály Vörös Gárdáinak megszervezésére szólított fel. 

A kommunisták politikai munkája a katonatömegek között termékeny ta
lajra hullott. Ezt olyan tények mutatták, mint az 1918. december 12-i katona
tüntetés, amikor is 12 000 fegyveres katona vonult fel a Honvédelmi Minisz
térium elé, és Batha hadügyminisztert — a polgári kormány tagját — lemon
dásra kényszerítették. 1919 januárjában pedig már egy sor helyőrségben 
megtagadták a katonák a burzsoá köztársaságra teendő esküt, ugyanakkor 
több alakulat a vörös színt, mint jelvényt kezdte használni. 

A kommunista párt munkája eredményeként meghiúsult a burzsoáziának 
az a törekvése, hogy egy ellenforradalmi szellemű hadsereget hozzon létre. 
Sőt, 1919 március közepére a fegyveres erő a kommunisták befolyása alatt 
volt. 

A Tanácsköztársaság kikiáltása, a proletariátus hatalmának megteremtése 
új módon vetette fel pártunk számára a katonapolitika kérdését. Az eddigi 
antimilitarista, háborúellenes politikát a proletárhaza megvédése érdekében 
mozgósító, honvédő politika váltotta fel. A munkásosztály pártja politikájá
nak homlokterébe — az imperialisták támadásának következtében — a kato
nai kérdések kerültek. „Antimilitaristák voltunk, amíg a hadsereg a burzsoá
zia osztályhadserege volt — írta Kun Béla. — Vörös Hadsereget toborzunk 
abban a pillanatban, amikor a hadsereg a proletariátus osztályhadseregévé 
lesz." 

Ilyen fegyveres erő szervezéséhez fogtak hozzá a kommunisták a Tanács
köztársaság kikiáltása után. Határozottan állást foglaltak amellett, hogy a 
proletárhatalomnak osztályhadseregre van szüksége. A Vörös Hadsereg meg
alakításáról szóló rendelet ezt világosan ki is mondta: „A Vörös Hadsereg 
a proletárság osztályhadserege — olvashatjuk a rendeletben. — Minden ka
tonájának egyenlő kötelessége a forradalmi proletárság érdekeinek védelme 
minden külső és belső ellenség ellen, harc a világproletárság felszabadítá
sáért." 

E magasztos cél megvalósításáért a Vörös Hadsereg katonái — a kommu
nisták vezetésével — a honvédő háború folyamán sikeres harcokat vívtak, 
s a nemzetközi burzsoáziát kétségbe ejtették ezek az eredmények. E hősi küz
delmekben a proletariátusnak olyan nagyszerű katonai és politikai vezetői 
tűntek fél, mint Landler Jenő, Szamuelly Tibor, Münnich Ferenc, Karikás 
Frigyes, Szántó Béla, Jancsik Ferenc és mások. E harcok, érlelték később 
kommunistává a Vörös Hadsereg vezérkari főnökét, Stromfeld Aurélt is. 
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A Tanácsköztársaság Vörös Hadserege volt az első magyar hadsereg, ame
lyet mély internacionalista eszmék i ta t tak át. Ez a hadsereg céljai mellett 
abban a nagyon konkrét tényben is megnyilvánult , hogy soraiban Európa na
gyon sok országának munkásai küzdöttek. A Vörös Hadsereg 80. nemzet
közi dandárának harcai a proletárinternacionalizmus nagyszerű példája. 

A kommunis ták helyes, az ország függetlenségének megvédésére i rányuló 
politikáját még olyan polgári és katonai személyek is tevőlegesen támogat
ták, akik a prole tárdikta túra más i rányú célkitűzéseivel nem értet tek egyet 

A Tanácsköztársaság leverése után pá r tunk nehéz helyzetbe került . Az is
mét hata lomra jutot t burzsoá minden igyekezetével ha ta lmának konszolidá
lására törekedett . Ennek érdekében kíméletlen terror t alkalmazott a haladó 
erők ellen — de pá r tunk ellen különösen. A kommunis tákra a halál, jobbik 
esetben hosszú évekre börtön várt . A terror biztosítása érdekében az ura l 
kodó osztálynak megbízható fegyveres erőre volt szüksége, s ezért különös 
szigorral őrködött azon, hogy a hadseregtől és a rendőrségtől távol tar tson 
minden haladó gondolkodású személyt. Irredentista, soviniszta, imperialista 
politikájával pedig hozzáfogott egy új háború előkészítéséhez. 

Ilyen körülmények között a pár t tevékenysége katonai vonatkozásban első
sorban arra irányult , hogy leleplezze a dolgozók előtt a fasizmus fegyveres 
erejének népellenességét, az uralkodó osztály háborúra, spekuláló politikáját. 
,,A háborús veszedelem napról napra fenyegetőbb közelségbe kerül t hoz
zánk — írta a Kommunis ta c. folyóirat 1939-ben. — Az imperialista hata l 
mak politikája mindig világosabban bontakozik ki. Mindig világosabban, lát
ha tó nemcsak az, hogy készül, hogy közeledik az új világháború, hanem az 
is, hogy melyik háború készül: a háború a Szovjetunió ellen". A pár t röp
lapjai, a kommunis ták cikkei megmuta t ták , hogy ilyen háborúra készül a 
Horthy-fasizmus is. Ezért a pár t II. kongresszusának felhívása harcba hívott 
, , . . . az imperialista háború ellen, a hadikészülődések ellen. A sorozások, a 
levente ellen! A munkás és szegényparaszt ka tonák bevonásáért a forradalmi 
frontba! A világ forradalmi proletar iátusával szoros egységfrontban a 
diadalmasan épülő szocializmus hazájának, a Szovjetuniónak forradalmi vé
delméért". 

A burzsoá fasiszta hadsereg népellenességének és háborús poli t ikájának 
leleplezése mellett pá r tunk ar ra is gondot fordított, hogy a dolgozókat moz
gósítsa olyan hadseregben teljesítendő szolgálatra, mely a szabadság és a tár 
sadalmi haladás védelmét írta zászlójára. Az októberi forradalmat követő 
polgárháború befejezése u tán sok magyar kommunis ta vállalt szolgálatot 
a világ első proletárhadseregében, a Vörös Hadseregben, s közülük többen 
egészen magas funkciókat töltöttek be. Pá r tunk hívó szavára a dolgozók szá
zai utaztak Spanyolországba is, hogy ott a köztársaságiak hadseregében tel
jesítsék kötelességüket. E harcokban is a pá r tnak olyan kiemelkedő katonai 
vezetői vettek, részt, mint Zalka Máté, Gál János, Münnich Ferenc. 

A Horthy-fasizmus háborús készülődése, majd belépése a háborúba, kiszé
lesítette azt a társadalmi bázist, amely egyre határozot tabban szembefordult 
az uralkodó osztály nemzetvesztő politikájával. Ez a tény kedvező helyzetet 
te remtet t pá r tunk háborúellenes politikájához, a fasizmus elleni egységfront 
megszervezéséhez. Nem a kommunis tákon múlott , hogy ez a politika n e m 
lett olyan á tütő erejű, mint ahogy azt az egész ország érdeke megkívánta 
volna. Az uralkodó osztály kommunistaellenes terrorja — amely egy pilla
na t ra sem szünetelt — az egyes áruló szociáldemokrata vezetők magatar tása 
következtében nem fejlődhetett ki az erős nemzeti egységfront. 

A nehézségek ellenére a központi bizottság 1941. szeptember 1. határozata 
hangoztat ta : „A kommunis ta pár tnak . . . együtt kell működnie mindazon 
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néposztályokkal és körökkel, amelyek szintén felismerték az okot, a veszélye
ket, amelyeket a német fennhatóság és a háború folytatása a magyar nemzet 
számára jelent, és mindazokkal, amelyek hajlandók a fenti célok megvaló
sítása érdekében harcolni — azok pártállására való tekintet nélkül". 

A kommunisták itthon és a frontokra küldött katonák között feltárták a 
Szovjetunió elleni háború rabló népellenes jellegét, s felszólították a munká
sokat, katonákat, hogy forduljanak szembe ezzel a háborúval. A fogságba 
esett katonák az ő felvilágosító munkájuk nyomán értették meg, hogy „Nem 
a szovjet munkások és parasztok ellen kell harcolnunk nekünk, hanem 
Horthy és Bárdossy ellen kell harcba szállnunk, akik kiszolgáltatták Magyar
országot a rabló német náciknak". 

Ahogy közeledett a háború hazánk határaihoz, pártunk annál hangosabban 
hirdette a fegyveres harc szükségességét a megszállók és magyar cinkosaik 
ellen. A kommunisták különös gondot fordítottak e munka során a had
seregre. Tevékenységük ismét arra irányult, hogy a katonákat kiragadják a 
fasiszták befolyása alól, s a nemzet egészét szolgáló érdekek szolgálatába 
állítsák. „A honvédség és a tisztikar nem tagadhatja meg saját népét! Hazá
ját, apját és gyermekeit! — hangzik az egyik, 1944 októberében kiadott röp
lap. — Nem tiporhatja lábbal 1848 dicső szabadságharcának hagyományait, 
s a magyar nép jelenlegi szabadságharcát." 

A kommunisták vezette antifasiszta mozgalom felvilágosító munkájának 
oroszlánrésze volt abban, hogy katonák és tisztek jelentős számban szembe
fordultak a német fasisztákkal és magyar csatlósaikkal. A párt által idehaza 
szervezett partizáncsoportok tevékenysége pedig méltán sorakozik népünk 
több évszázados szabadságharcaihoz. 

A Vörös Hadsereg felszabadító harcai nyomán hazánkban megindult de
mokratikus fejlődési folyamat ismét új formában vetette fel a munkásosztály 
pártja számára a katonai kérdést. 

A háború antifasiszta jellege azt követelte, hogy az ország legszélesebb 
rétegeit vonják be a fasizmus elleni fegyveres küzdelembe. Pártunk meg
értve az adott történelmi helyzetet, arra törekedett, hogy a megszervezendő 
új hadsereg megfeleljen célkitűzésnek. Ezért a legmesszebbmenőkig támo
gatta az Ideiglenes Nemzeti Kormány hadseregszervező munkáját. Határoza-
tilag mondta ki, hogy a pártszervezetek a tagság egy részét kötelesek a fasiz
mus elleni harcra szerveződő új hadseregbe küldeni. Az ország lakosságához 
szóló felhívásban pedig többek között a következőket mondotta: „A szabad
ságharcot csak harccal lehet kivívni és csak harccal lehet megtartani. Ha 
szabadok akartok lenni, ha nem akartok többé német igába nyögni, ve
gyetek részt az új szabadságharcban, lépjetek be az új Magyar Nemzeti Had
sereg soraiba!" 

A nagy országos politikai feladatok mellett komoly gondot fordított a párt 
arra is, hogy ez a hadsereg a demokratikus fejlődés során egyre inkább a 
dolgozó nép hadseregévé váljék. E cél érdekében szerveződött meg a párt 
javaslatára a hadseregen belül a nevelőtiszti intézmény, amelynek fő feladata 
a honvédség demokratikus nevelése volt. A kommunisták léptek fel leghatá
rozottabban azok ellen a reakciós erők ellen, amelyek a hadsereg régi jelle
gét akarták visszaállítani. A párt félredobta a burzsoá hazug — a politika
mentes hadsereg — jelszavát és nyíltan hangoztatta: „Mi olyan hadsereget 
akarunk, amelyet soha többé nem használnak fel idegen, nép- és magyar
ellenes célokért és mindig a magyar haza, a magyar nép érdekét fogja szol
gálni. Olyan hadsereget akarunk, amely soha többé nem fog fellépni a nép 
ellen, hanem összeforr a néppel és annak szeretetét és teljes támogatását 
fogja élvezni." 
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Pártunknak az egész dolgozó nép érdekeiért vívott küzdelme, valamint a 
hadseregben dolgozó kommunisták munkája eredményeként a fegyveres erő 
a munkás—paraszt demokratikus diktatúra időszakában a haladásért küzdő 
erők szilárd támaszává vált. 1948 tavaszára, a fordulat idejére a két munkás
párt tagjainak aránya a hadsereg létszámához viszonyítva elérte a 61 száza
lékot. 

A proletárdiktatúra győzelme hazánkban, a szocialista világrendszer ki
alakulása, valamint a nemzetközi imperializmus újabb háborúra való készü
lése ismét kiemelt feladatként tűzte napirendre a fegyveres erő fejlesztésé
nek, a haza védelmének kérdéseit. Ez a helyzet nemcsak létszámbeli és 
technikai fejlesztést tett szükségessé, hanem olyan erkölcsi nevelési követel
mények támasztását is szorgalmazta, amelyek nyomán a hadsereg erkölcsi
politikai vonatkozásban is a proletárdiktatúra, a szocialista állam hadsere
gévé válik. Ez a párt vezető szerepének érvényre juttatását tette szükségessé 
a hadsereg minden szintjén. 

Pártunk határozottan hozzáfogott a feltételek biztosításához. 1948 őszén 
megszervezte a hadseregen belül a Politikai Főcsoportfőnökséget, amely a 
szocialista jellegű erkölcsi-politikai nevelőmunkát irányította. Újjászerveződ
tek a Magyar Dolgozók Párjának alapszervezetei, s a hivatásukat betöltő 
nevelőtiszti intézményt 1949 elején felváltotta a politikai tiszti rendszer. 
A kommunista parancsnokokkal együtt ezek a szervek biztosították a párt 
gyakorlati politikájának végrehajtását a hadseregen belül. 

Pártunk hívó szavára a munkások és parasztok ezrei vállalták a katona
tiszti pályával járó nehézségeket, hogy közvetlenül is részeseivé váljanak szo
cialista rendszerünk védelmének. Az új, a szocialista hadseregnek megfelelő 
tisztikar kialakítása pártunk katonapolitikáiának egyik sarkalatos kérdése 
volt ezekben az években. 

A Magyar Dolgozók Pártjának programjában lefektetett hadseregfejlesz
tési elvek az ötvenes évek elején sorra megvalósultak. Szocialista hazánk 
védelmére jelentős erőt képviselő, az adott kor szintjén korszerű hadsereg 
jött létre. 

Sajnos, pártunk egész politikájában bekövetkezett torzulás, a személyi kul
tusz káros hatása nem kerülte el a hadsereget sem. Itt is csorbát szenvedett 
a párt kollektív irányító munkája, s a hadsereggel kapcsolatban lényegében 
egy ember, Farkas Mihály akarata érvényesült. Ez a tény lehetőséget adott 
a szocialista törvényesség megsértésére, aminek több becsületes tiszt és tá
bornok igazságtalan meghurcolása és fizikai megsemmisítése lett a követ
kezménye. 

Bár e jelenségek komoly mértékben akadályozták hadseregünk további 
anyagi és politikai fejlődését, szocialista jellegét azonban nem befolyásolták. 

Ennek a ténynek nem mond ellent az sem, hogy az ellenforradalom idején 
a hadsereg nem tudta feladatát úgy teljesetíni, ahogy azt dolgozó népünk 
elvárta volna. Ennek fő oka abban keresendő, hogy a szektáns és revíziós 
erők tevékenysége folytán szétesett a párt, amely világos és egyértelmű fel
adatot adott volna a hadsereg számára. 

Ezt igazolja az a tény, hogy amikor a Magyar Szocialista Munkáspárt 
1956 novemberében határozott és világos feladatot állított a fegyveres erők 
elé, a munkásokból és parasztokból az előző évek során kinevelődött tisztikar 
túlnyomó többségben fegyvert fogott a proletárdiktatúra védelméért. 

Az ellenforradalom fegyveres leverése, valamint a gazdaságpolitikában ko
rábban elkövetett hibák kijavítása után pártunk politikájában a katonai kér
dések ismét megfelelő súlyt kaptak. Ezt több tényező követelte meg. Egy
részt a hadügyben bekövetkezett forradalmi változás, másrészt annak a 
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technikai lemaradásnak a felszámolása, amely a régi párt- és állami vezetés 
nyomán a hadsereg egészében megmutatkozott. 

Néphadseregünk fejlesztésének további irányát pártunk VII. kongresszu
sán lefektetett elvek jelentették. Ezek szerint fegyveres erőink további épí
tésének fő kérdéseként a minőségi fejlesztést kellett napirendre tűznünk. 

Ennek az elvnek a gyakorlati végrehajtása jelentős anyagi megterhelést 
rótt dolgozó népünkre. Pártunk átgondolt, tervszerű gazdaságpolitikája ered
ményeként ez az anyagi ráfordítás azonban nem járt együtt a dolgozók élet
színvonalának csökkenésével. Ugyanakkor biztosította, hogy nem egészen 
egy évtized alatt hadseregünk fejlődésében behozzunk minden addigi lema
radást, s méltó fegyvertársaivá váljunk a Varsói Szerződésben résztvevő töb
bi hadseregeknek. A fenti eredmények ismeretében állapíthatta meg pár
tunk IX. kongresszusa: „Néphadseregünk erős, jól képzett és modern fegy
verekkel felszerelt hadsereg, amelynek fejlesztésére jelentős eszközöket for
dítottunk, és ezután is készek vagyunk áldozni arra, hogy hazánk biztonsá
gán megfelelő erő őrködjék." 

Nem kétséges, hogy a hazánk védelmével kapcsolatos feladatokat pártunk 
irányításával dolgozó népünk javára az elkövetkezendő időszakban is meg
oldjuk. Pártunk ötvenéves tevékenysége alatt jelentős gyakorlatra tett szert 
katonai kérdésekben. Ez a tény, valamint a többi szocialista ország — min
denekelőtt a Szovjetunió — együttes tapasztalatai pedig biztosítják pártjaink 
és országaink olyan katonapolitikájának a kimunkálását, amely biztos alapot 
jelent a szocialista tábor, de az egész világbéke megvédésére. 

Mues Sándor 
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T A N U L M Á N Y O K 

KATONAI FELKELÉS PÉCSETT 1918 MÁJUSÁBAN 

Farkas Márton 

A Duna menti népek története rendkívül gazdag olyan hagyományokban, 
amelyek magyarok, délszlávok, románok, csehek, szlovákok és kárpátukrá
nok évszázados harcának emlékét őrzik a nemzeti függetlenségért és a tár
sadalmi felszabadulásért. E népek legjobbjai saját és idegen elnyomóik (törö
kök, Habsburgok, német imperialisták) elleni harcukban nem egyszer közö
sen fogtak fegyvert, hogy népük puszta fennmaradását, nemzeti fejlődésé
nek lehetőségét biztosítsák és az osztálykizsákmányolás adott formájának 
megsemmisítését megkíséreljék. S ha e küzdelmek sokszor véres kudarcba 
is fulladtak és az idegen hódítók, valamint hazai csatlósaik felül is kereked
tek, a harcolókat felváltó nemzedékek apáik hősi példájából merítettek erőt 
népük felszabadulásáért folytatott további küzdelmükben. 

A Duna-medencében élő népek közös harcában megtisztelő helyet foglal 
el az Osztrák—Magyar Monarchia osztály- és nemzetelnyomó államrendsze
rének elpusztításáért és az első imperialista világháború befejezéséért, a 
béke megteremtéséért folytatott küzdelem, amely — megtermékenyítve a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom eszméitől és példájától, és kihasz
nálva a Monarchia katonai vereségét — 1918 októberében az elnyomott népek 
győztes nemzeti (polgári demokratikus) forradalmaiban oldódott fel és a 
Habsurg-állam romjain olyan utódállamok (Csehszlovákia, Magyarország, 
Jugoszlávia, Ausztria, Románia, Lengyelország) kialakulását eredményezte, 
melyek a kapitalista osztályelnyomás viszonyai között ugyan, de az önálló 
nemzeti fejlődés lehetőségét biztosították. 

Az Osztrák—Magyar Monarchia pusztulásában az osztály- és nemzeti el
nyomást belsőleg és külsőleg fenntartani hivatott legnagyobb fegyveres erő, 
a háború végén mintegy 4,5 millió főt kitevő hadsereg kiemelkedő szerepet 
játszott: a Monarchia fegyveres megdöntéséért és a békéért harcoló tömege
ket —• amelyek vezető ereje a munkásosztály volt — nemcsak azáltal segí
tette, hogy az elnyomó államhatalom oldaláról fokozatosan levált, hanem a 
forradalmi munkásosztály s egyéb dolgozó tömegek szövetségeseként, a for
radalmak győzelmét a fegyverek erejével biztosította. 

A fegyveres erőnek eme történelmi feladathoz való felzárkózása és annak 
megoldásában játszott szerepe ugyanannak a forradalmi fejlődésnek az 
eredménye volt, amelyen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után a 
dolgozó tömegek, elsősorban a munkásosztály keresztülmentek. A forradalmi 
katonatömegek eljutása a forradalmakig vereségekkel teli forradalmi moz
galmakon, lázadásokon és felkeléseken vezetett keresztül. Ezek a régi had-
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sereg kereteinek felbomlasztásához szükséges és a forradalmak győztes meg
vívását biztosító harci módszerek és formák elsajátításának véres áldoza
tokkal járó kemény iskoláját jelentették. 

Az osztrák—magyar hadseregben 1918-ban kirobbanó forradalmi mozgal
mak közül jelentőségében messze kiemelkedett a május 20-án Pécsett kitört 
katonai lázadás, amely amellett, hogy csakhamar elérte a fegyveres felkelés 
szintjét, a délszláv katonatömegek és magyar bányászok testvéri szövetsé
gének megteremtésével a két nép történetébe örökre beírta nevét. 

A katonai felkelés kirobbantásának előzményei 

1917-ben az első imperialista világháború harmadik évében, az osztrák— 
magyar állam soknemzetiségű hadserege1 az arcvonalakon elszenvedett vere
ségek, a személyi állomány körében kiéleződött osztály- és nemzetiségi ellen
tétek, valamint a hátországnak a háború menetében egyre élesebbé váló gaz
dasági, politikai és társadalmi válsága nyomán súlyos belső válságba jutott, 
amelynek tartalma az imperialista háborúval való szembefordulás, az általá
nos békevágy és a társadalmi-politikai rendszer iránti gyűlölet és elkesere
dés volt. Megnyilvánulási formái pedig a csapatok tekintélyes részének „had
műveleti felhasználhatatlanságában", a „harci cselekményekből való önké
nyes kivonásában", „a fegyelem megrendülésének és a harc értelmetlensége 
érzésének eseteiben", „a tömegesen előforduló öncsonkításokban", „az ellen
séghez való tömeges átállásban", az „önkéntes fogságbaesésben" és a „hát
országi dezertálás és lógás" több tízezerre menő esetében, valamint szá
mos alakulat eleinte szórványos, majd mind gyakrabban előforduló fegyve
res megmozdulásaiban nyilvánultak meg.2 

A Monarchia területén egyre hevesebbé váló háborúellenes, továbbá az 
osztály- és nemzeti elnyomás megszüntetéséért folytatott munkás—paraszt-
és nemzetiségi mozgalmak megerősödésének, valamint a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom győzelmének hatására a hadsereg belső válsága 1917 vé
gén—1918 elején fokozatosan forradalmi válsággá alakult át. Az átnő vés 
folyamata a személyi állomány forradalmi erjedése volt, amelynek kapcsán 
előbb a keleti arcvonal, majd a hátország, később a délnyugati (olasz) és a 
délkeleti (Balkán) arcvonal alakulatai a nemzeti és társdalmi felszabadulást 
hirdető polgári demokratikus és szocialista forradalmi eszmékkel telítődtek. 
(Nemzetek önrendelkezési joga, az imperialista háború befejezése, az osztály-
és nemzetiségi elnyomás megszüntetése, hódítás nélküli béke stb.)3 A hadsereg 
forradalmi erjedésében rendkívül nagy szerepet játszottak az Oroszországból 

1 A k a t o n á k 24%-a oszt rák , 18%-a magyar , 13%-a cseh, a többi horvá t , lengyel, ká rpá t 
uk rán , r omán , szlovák, olasz és egyéb nemzet i ségű volt. (Lásd: Österre ich—Ungarns Letzter 
Krieg, Herausgeben vom ös t e r r e i ch i schen Landesver te id igungsmin i s te r ium und vom Kriegs-
archiv, Wien, 1930—1938. — a továbbiakban ÖULK. — I. k. mell . — Legújabb ku ta t á sok sze
r in t a hadse reg 25%-a osz t rákokból (németekből) , 23%-a magyarokbó l , 44%-a szlávokból 
(csehek, délszlávok, szlovákok, k á r p á t u k r á n o k ) , 8%-a románokbó l és olaszokból állott. 
(Lásd: Die na t iona le Frage in der ös ter re ichisch—Ungar ischen Monarchie 1900—1918. Buda
pest , 1966. 97. o.) 

2 Az emlí te t t „sa jnála tos ese teke t" az egyes c sapa tpa rancsnokságok eleinte n e m mindig 
je lente t ték . Később vál tozott a he lyzet : a hadsereg- főparancsnoksághoz befutott je lentések 
tele vol tak a legénység „dinaszt ia- , császár- és monarch iae l l enes , továbbá háborúe l l enes" 
mozga lma inak eseteivel. (V. ö. Hadtör téne lmi Intézet Levél tára . — a tovább iakban HIL. — Első 
v i lágháborús gyű j t emény : AOK I . / l . / l . cs. — 1914.; AOK Op. Abt. Op. Nr. 1779.; uo . : őfelsége 
ka tona i i rodája titkos i ra ta i . Res. Nr. 138/MK/SM—1915.; u o . : 3626. cs . : HM 2614 ein. I. — 1916.; 
uo. : 3584. c s . : HM—13256/eln. I. — 1916.; u o . ; AOK 1/1/3. Res. Nr. 221 IV—1915.; uo . : 3601. cs . : 
HM 3466/15.a—1916.; uo . : HM 5644/15.a—1916.; uo . : HM 11193/15.a—19] 6. ; uo . : HM 16814 15. 
a—1916.) 

3 Von Arz, Genera lobers t : Zur Geschichte des grossen Krieges , 1914—1918. Wien, 1924. 
207—225. és HIL: M. Mr. 40. ho. i ra ta i , 1965. es. ; M. kir . 80. hegyi ddr. parság . Op. 361/5— 
1917. 
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mind tömegesebben hazatérő egykori osztrák—magyar hadifoglyok és a hát
ország forradalmi erői, amelyek — élve a frontbarátkozások4 és a Monar
chiában nagy erővel folyó forradalmi agitáció5 lehetőségeivel — a katona
tömegeket a háború azonnali befejezésére és az osztrák—magyar állam fegy
veres megdöntésére buzdították.6 

A hadsereg forradalmi erjedésének forradalmi válságba való átnő vesét az 
1918 januárjában Monarchia-szerte kibontakozott általános sztrájk, a Szov
jet-Oroszországgal kötendő annexió nélküli békét követelő tömegmegmozdu
lások, az erőszakos rekvirálások elleni parasztmozgalmak és a katonai ható
ságoknak a munkások és parasztok elleni tömeges megtorló akciói segítették 
elő.7 A forradalmi válság létrejöttét a katonaság elképesztően rossz anyagi 
és élelmezési helyzete is siettette. 

A hadsereg forradalmi válságának kétségtelen jeleit a dolgozó tömegek 
mozgalmainak közelébe eső, vagy a mozgalmak területéről származó hátor
szági csapatok 1918 januárjában és februárjában kirobbant lázadásai és fel
kelései mutatták. E lázadások és felkelések, amelyek közül legjelentősebb a 
cattarói tengerészfelkelés volt február elején (január 19: Szabadka, 86. gya
logezred, magyarok8; január 20: Erdély, a hadseregparancsnokság kiképző 
alakulatai, magyarok9; február 1: Cattaro, tengerészfelkelés, vegyes nem
zetiségűek;10 február 10: Mostar, 22. gyalogezred, délszlávok; február 11: 
Zelencia, 36. lövészezred, vegyes nemzetiségűek; február 14: Trebinje, 53. 
gyalogezred, 8. vadászzászlóalj, vegyes nemzetiségeűk; február 20: Sinj hely
őrségi alakulatok, vegyes nemzetiségűek, elsősorban délszlávok11) az említett 
tömegmozgalmakkal kimutatható, bár szervezetlen kapcsolatban álltak12). 
A résztvevő katonák, mindenekelőtt a cattarói tengerészek, ösztönös forra
dalmisággal ugyan (marxista forradalmi szervezettel nem rendelkeztek), de a 
Monarchia népeinek nemzeti és szocialista felszabadulását a béke ügyével 
kapcsolták össze és közös harcra egyesítették a különböző nyelvű harcosok 
ezreit. A katonatömegek forradalmi mozgalmai azonban elbuktak, mert 
résztvevőik — minden hősiességük ellenére — a forradalmi fegyveres harc 
formáit és gyakorlatát nem ismerték s így kapitulálni kényszerültek a had
vezetőség túlerejével szemben. 

A hadvezetőség — az újabb lázadások és felkelések kitörésének megaka
dályozására — tömeges megtorlást alkalmazott nemcsak a vétkes katonai ala
kulatokkal, hanem a dolgozó tömegekkel szemben is. A statáriális büntető 
eljárások rendszere, amelynek pl. Magyarországon br. Lukachich Géza altá
bornagy, karhatalmi parancsnok utasítására a katonák százával estek áldoza
tul, csupán része volt a hadvezetőség ,ellenoffenzívajának" a Monarchia for
radalmi erőinek „megsemmisítésében".13 A hadsereg-főparancsnokság 1918 
tavaszától mindenekelőtt a breszti béke (1918. március 3.) után Oroszország
ból tömegesen hazatérő „bolsevik fertőzöttségű" volt hadifoglyok ellen ho-

'í A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m tö r téne tének válogatot t d o k u m e n t u m a i (a továbbiakban 
MMTVD.) Budapes t , 1952. V. k. 31—32. o. Lásd m é g : HIL. M. kir . 38. ho. i ra ta i 334. cs . : 
1202/1917.; uo . 1203/8 kiv. sz. 1917. — 14445, 1493 és 970. sz, t áv i r a tok . 

5 Kr iegsarchiv Wien (a tovább iakban KAW.) KM. P r ä s . b . 53—13—1918.; uo . : KM. P r ä s . b . 
55—14/2—3—1918. és HM 3360 ein. 1—1918.; Pes t i Napló, 1918. f eb ruá r 7. 

G HIL. 3626. cs. : HM. BI—5—23. (régi jelzés) — 1918. 
7 A m a g y a r fo r rada lmi munkásmozga lom tör téne te . Budapes t , 1966. I. k . 136—1939. o.; 

ÖULK. VII. k. 556. o. 
8 KAW. KM. P rä s , b . 12—1/7—1918. 
9 HIL. i. hds . h a d m ű v . i ra ta i , 61. cs . : 1. A k / p e r s . res . Nr . 669—1918. 
10 Plaschka, R.: Cat taro , P rag , Graz—Köln, 1963. 19—26. o.: Hetes—Dezsényi: F lo t ta

felkelés Boche die Ca t ta roban . Had tö r t éne lmi Közlemények , 1958. V. évf. 1—2. sz. 92—116. o.; 
KAW. KM. P r ä s . b . 53—8/1. — 1918.; HIL. 3599 es. MK/SM Nfl. 717—1918. 

H A lázadásokat l á sd : KAW. MK/SM 28—2—12—1—1918. és MK/SM 28—2/15—1—1918. és 
MK/SM 28—2/14—1918. 

12 KAW. AOK Op. Abt. 544. es. Res. 239.; uo . : KM. Abt. 5 Nr. 2681—1918. és 26'82—1918. 
13 KAW. KM. Abt. 5. Nr. 1761—1918.; uo . : AOK. Op. Abt. 594. cs . : HM 2795/ein. 1.—1918. 
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zott kíméletlen rendszabályokat, mivel a „hazatérőket" a „hadsereg morális 
ereje ellen törő" „nacionalista és bolsevista ügynökök" hadánaík, de ugyan
akkor az olasz fronton indítandó olyan offenzíva legfőbb tartalékának te
kintett, amely elősegíthette az antanttal való imperialista békét és a forra
dalmi erőkkel való végső leszámolást.14 

A „győztes offenzíva" előkészületeivel egy időben a hadsereg-főparancs
nokság a keleti arcvonal egész hosszában kiépítette a „hazatérőket fogadó" 
vesztegzár-állomások rendszerét. E vesztegzár-állomásokon a tetvetlenítéssel 
együtt megindult a hajsza a politikailag „aggályosok" és „gyanúsok" ellen, 
akiket politikai megbízhatatlanságuk súlyossága szerint vagy hadbíróság elé 
állítottak, vagy az Esztergom melletti kenyérmezői, illetve az ausztriai wie-
selburgi büntetőtáborokba szállították. A nem „aggályosokat" és a nem 
„gyanúsokat" pedig 2 hetes „hazafias nevelés" után (amely különböző fegyel
mezési tortúrákkal és a császár, illetve a „közös haza iránt tiszteletet ébresz
tő" propaganda előadásokkal volt egyenlő) 4 hetes szabadságra küldték, 
majd az ún. póttestekhez bevonultatták és az olasz frontra induló menetszá
zadokba osztották.15 

A hazatérők tekintélyes része, látva az otthon nyomorát, a kíméletlen osz
tály- és nemzeti elnyomást, nem vonult be, hanem Monarchia-szerte, főleg 
Csehországban, Horvátországban, Szlavóniában, Dalmáciában, Magyaror
szágon és Délvidéken kialakult szökevénycsoportokba állt, amelyek magukat 
zöld-kádereknek nevezték és fegyveres harcot folytattak a polgári és kato
nai hatóságok ellen. A szökevények száma oly magasra csapott, hogy a had
vezetőség 1918 októberéig 800 000 zöld-káderrel és „lógóssal" számolt. (Ez 
utóbbiak a nagyvárosokban és az alföld tanyavilágban bujdostak.) A had
sereg eme bomlási folyamata a forradalmi válság másik szimptomája volt.16 

A hazatérők ama része, akiket lényegében a csendőri és karhatalmi ala
kulatok segítségével a póttestekhez bevonultattak, csakhamar a háború és 
monarchiaellenes forradalmi mozgalmak vezetőerejévé vált.17 A póttest ala
kulatoknál részükről szervezett szocialista és nemzeti függetlenségi agitáció 
folyt, a propagandaanyagokat a vesztegzár-állomások kommunista sejt szer
vezeteitől kapták, amelyek a szovjet-oroszországi forradalmi hadifogoly ko-
mitékkal álltak kapcsolatban. Ezek élén olyan kommunisták álltak (köztük 
Kun Béla és számos internacionalista), akik az orosz szocialista forradalom 
és a szovjetellenes intervenció iskoláját végigjárták, s akik hazatérő társai
kat a béke kiharcolására és a Monarchia népei szocialista forradalmának ki
vívására buzdították.18 

Április közepétől a póttest alakulatok lázadása minden pillanatban vár
ható volt, majd április 19-én a 314. honvéd gyalogezred (magyarok) Nabre-

Vt A hadifogolymozgalom történetének meglehetősen nagy irodalma van. Legfontosabb 
forrásmunkák: Hadifogoly magyarok története. I—II. (Szerk. Baja B.—Lukanich I.) Budapest, 
1930.; Brändstörm, E.: Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien 1914—1920., Berlin 
1920.; In Feindeshand; die Gefangenschaft im Weltkrieg in Einzeldarstellungen, I—II. Wien, 
1931., Magyar internacionalsták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. Szerk. Józsa 
A.—Györkéi J. Budpest, 1957. 

).r> A hazatérők politikai szűrővizsgálatára, „hazafias átnevelésére", az „aggályosok és 
gyanúsak" kiemelésére és megbüntetésére felállított vesztegzár-állomásokról és büntető 
eljárásokról lásd: HIL. 3623. cs.: HM 80632/eln. 1. a.—1918. 

16 A zöld-káderek fegyveres harcáról és a szervezetlen szökevények mozgalmáról lásd: 
KAW. MK/SM §—11574 Präs. 191«.; HIL. HM 1918. ein. 14—15. a. — 62. os.: HM 5034/15. a. — 
1918. 

1" HIL. 3584. cs.: HM 5577/ein. 1. a. — 1918. 
18 Az Oszták—Magyar Központi Cenzúra és Hírszerző Osztályának összesítő jelentését 

lásd: KAW. GZNB Zensurabt. D. Präs. — Res. Nr. 90. 
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sinán kitört lázadásával19 megkezdődött a póttest alakulatok áprilisi, májusi 
és júniusi lázadásainak és felkeléseinek hosszú sora a békéért, az osztály- és 
nemzeti felszabadulásért. Április 22-én a 12. gyalogezred (magyarok, szlová
kok) Nagybecskereken20, a helyőrségi alakulatok pedig Lublinban (lengye
lek) lázadtak fel, tisztjeiket elűzték, a frontra indulást megtagadták és a kö
zelben lévő egyéb alakulatokat „romboló bolsevik eszméikkel megfertőz
ték."21 

Habár a lázadásokat leverték, hatásuk csakhamar mgmutatkozott : a kato
nák forradalmi mozgalmai és a lázadásokkal párhuzamosan kibontakozott 
hatalmas tömegmozgalmak, amely utóbbiak gyújtópontjai Csehország, 
Lengyelország, Galicia, Dalmácia és Ausztria, valamint Magyarország főleg 
nemzetiségek lakta területei voltak, az ottlevő csapatokra vagy ezekről a vi
dékekről bevonuló hazatérők alakulataira rendkívül erős hatást gyakoroltak. 
Ezek következményeként május és június hónap folyamán a hátországi pót
testek eddig nem tapasztalt nagyságrendű lázadásai és felkelései robban
tak ki. 

Május 20-ig a hátországi helyőrségi és állomásparancsnokságok hat láza
dást jelentettek, amelyek az eddigi akciókhoz viszonyítva jóval szervezetteb
bek voltak és „bolsevik hazatérők" vezetése alatt állottak. [Május 11: Ceska 
Lipa (Csehország), 18. gyalogezred, csehek, délszlávok; május 12: Rimaszom
bat (Magyarország), 80. gyalogezred, kárpátukránok; május 12: Judenburg 
(Ausztria), 17. gyalogezred, délszlávok; május 15: Murau (Ausztria), 7. va
dászezred, délszlávok; május 20: Lublin (Lengyelország), 58. gyalogezred, 
csehek, lengyelek.] 

A lázadások célját a hadsereg-főparancsnoksághoz befutott jelentések az 
azonnali béke kiharcolásában és a Monarchia megdöntésében jelölték meg. 
A lázadásokba a helyi lakosság egyrésze tevőlegesen is bekapcsolódott, sőt 
pl. a judenbergi lázadás idején a leobeni osztrák vasipari munkások politi
kai sztrájkba léptek, hogy szolidaritást vállaljanak a délszláv katonák for
radalmi mozgalmával. 

A lázadások leverése és véres megtorlása a hadvezetőség minden energiá
ját igénybe vette: a karhatalmi ezredek és szomszédos helyőrségek odavezé
nyelt alakulatai a forradalmi marxista katonai szervezettel nem rendelkező, 
ezért az ösztönös forradalmiságból következő taktikai és szervezési hibákat 
elkövető katonatömegeket megfékezték, vezetőiket statáriális úton kivégez
ték és a vétkes legénység alakulatait vagy azonnal a délnyugati arcvonalra 
vezényelték, vagy büntetőtáborokban helyezték el. 

Az említett lázadások leverése és megtorlása még javában folyt, amikor a 
katonai hatóságok az osztrák—magyar hadsereg történetének egyik legna
gyobb és legszervezettebb lázadásáról adtak hírt: a Pécsre telepített 6. (új
vidéki) gyalogezred póttest alakulatainak mintegy 2000, „bolseviki tanokkal 
szaturált" embere május 20-án hatalmába kerítette a Frigyes főherceg lakta
nyát és megkezdte a támadást a város hadászati pontjai ellen. A jelentések 
hangsúlyozták: a fegyveres megmozdulás nagyságát, szervezettségét és cél
kitűzését tekintve jóval meghaladta a katonai lázadást és kirobbanásának 
pillanatában elérte a fegyveres felkelés szintjét. 

19 Pichlik, K.: Vapoury navra t i l cu z ru ského zajeti na j a re 1918. P r a h a , 1964. 16—17. o. 
20 K A W . M K / S M 64—50—9—1918. 
21 KAW. MK/SM 65—1—11—1918. 
22 K A W . G Z N B Z e n s u r a b t . D . R e s . N r . 55123—1918. 
23 A l á z a d á s o k r a n é z v e l á s d : K A W . K M / S M 2802/38—1918.; R T L . H M 1918—15. a — 11384/ 

18/49.; K A W . K M / S M 328—2/32—1918. é s u o . : K M . A b t . 5 . : 64—26/4—4—1918. 
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A pécsi katonai felkelés24 

A cs. és kir. 6. közös gyalogezred póttest alakulatait 1918 tavaszán Újvi
dékről Pécsre helyezték át, ama politikai megfontolásból, hogy a többségé
ben szerb nemzetiségű személyi állományt a bácskai szerb lakosságtól izolál
ják. A gyalogezred egy része olyan elemekből tevődött össze, akik bár nem 
voltak orosz hadifogságban, de a különböző harctereken és a szabadságolá
sok idején a hátországban „nacionalista agitátorok és defetista ügynökök 
propagandájának áldozatul estek" és a Monarchia elpusztulásának, vala
mint a háború azonnali befejezésének lelkes szószólóivá váltak. A gyalogez
redben, amelynek háborús létszáma meghaladta a 6000 főt, mindennaposak 
voltak a durva bánásmód és rossz élelmezés miatti panaszok, valamint a ha
tóságok által sűrűn alkalmazott politikai ,,puhatolódzások" és megtorlások 
elleni felháborodások. 1918 áprilisában a gyalogezred póttest alakulataihoz 
számos Oroszországból hazatért hadifogoly vonult be, akik a lembergi és 
vladimir-volinszki vesztegzár-állomások politika szűrővizsgálata után 4 he
tes szabadságukat letöltötték. A bevonulók között a politikai feszültség és 
elkeseredés rendkívül erős volt. Nemcsak a vesztegzár-állomások mindenna
pos fegyelmező gyakorlatai, a „bolsevik fertőzöttségű egyének" elleni hajsza 
(amelynek kapcsán számos egyént haditörvényszék elé állítottak, vagy a ke
nyérmezői büntetőtáborba küldtek), a sűrűn előforduló váratlan motozások, 
a legkisebb oly, akár alaki fegyelmezetlenséget elkövetőkkel szemben alkal
mazott testi fenyítések, böjtölések és az a tudat, hogy szabadságuk letelte 
után ismét a frontra kerülnek, hanem az otthon látottak: a szolgabírák, 
csendőrök s egyéb hatósági személyek hozzátartozóikkal szembeni önkénye, 
a hadiárvák, hadiözvegyek nyomorúságos helyzete, a feketéző „felmentet
tek" hátországi bűnös üzelmei és meggazdagodása, valamint a katonai ható
ságok által sűrűn alkalmazott erőszakos rekvirálások a legnagyobb felhábo
rodással töltötték el őket. 

A katonai hatóságok 1918 április végétől a bevonult hazatérők és az ezred 
nem hazatérőkből álló legénysége körében a „veszedelmes nyugtalanság je
leit" észlelték. A hatóságok aggodalma még inkább fokozódott, amikor a ka
tonák és a pécsi bányászok között konspirativ kapcsolatok létrejöttéről ér
keztek jelentések. A szerb katonák és magyar bányászok szövetségének ve
szélye arra késztette gr. Zichy Gyula pécsi püspököt, hogy az egyház és a 
város nevében a gyalogezred póttest alakulatainak azonnali eltávolítását kö
vetelje IV. Károly királytól. 

A hadsereg-főparancsnokság a kérésnek nem tett eleget, mivel a forron
gásban levő alakulatok azonnali frontra vezénylését vállalni nem merte; 
ehelyett utasította a pécsi állomásparancsnokságot, hogy „a politikai nevelő
munka megjavításával", az „aggályosok" és „gyanúsok" hadbíróság elé ál
lításával, továbbá a kollektív fegyelmezés eszközeivel állítsa helyre a ren
det. Az utasítás egyben hangsúlyozta a katonai ünnepségek fontosságát, mint 
a figyelem elterelés igen hatásos eszközét. 

A hadsereg-főparancsnokság utasítását Pillepich Rezső tábornok maradék
talanul végrehajtotta: a legénységgel szembeni büntető és fegyelmező eljá
rásokat fokozták az élelmiszer-ellátmányt „lejjebbítették" és május 19-én a 
Tettyén népünnepélyt rendeztek. 

24 A felkelés részletes tö r téne té t és a megtor lás l akc ióka t lásd: KAW. MK/SM 28—2/38— 
1918.; Stadt KMDT Pécs . 81 apkt . v. 20. 5. 1918. és v. 21. 5. 1918; Chiffre telegr. an MK/SM 
Nr. 3268. v. 21. 5. 1918; Auskunf t v o m Referen ten de r Abt. 5. KM v. 21. 5. 1918; KM Abt. 5. 
Nr. 3317—1918.; MK/SM 28—2/40, 42, 45—1918.; KM. Abt . 5. Nr. 56"92, 5752, 5891, 5891/1, 5892/1, 
5993 1, 5993/1, 6066, 6060/1, 6152, 6153, 6212, 6S47, 6304.; KM/SM 65—1/7—1918. 
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Az ünnepség, amelyen a lakosság különböző rétegei, főleg munkások és bá
nyászok is részt vettek, háborúellenes tömegtüntetéssé alakult át és a más
nap kirobbant fegyveres felkelés bevezető aktusa lett. Az ünnepség igen fe
szült hangulatban kezdődött, mert köztudottá vált, hogy május 20-án, pün
kösd vasárnapján egy menetszázadot indítanak a frontra. A tábori színház 
előadásában sorra került „Sakk-matt Szerbiának" c. énekes-táncos összeállí
tás pedig nemzeti érzésében sértette vérig a szerbajkú katonákat. A nézőtér 
csakhamar zúgott az „Elég az uszításból! Le a háborúval! Menjenek az urak 
a harctérre!" A tüntetés átterjedt az egész civil lakosságra is. Csendőrök, 
rendőrök és karhatalmi osztagok lepték el Tettyét és a tüntetést szétverték. 
A katonák és civilek közül számos egyént letartóztattak. 

A városra pattanásig feszült légkörben szakadt rá az éjszaka. A kaszár
nyákba visszaterelt legénységben a felgyülemlett keserűség kitörés előtt állt : 
a frontra készülő menetszázad emberei pedig egyértelmeűn elhatározták az 
indulási parancs megtagadását, és az alakulatban régóta tevékenykedő for
radalmi csoportok a felkelés tervét részleteiben is kidolgozták. 

A Frigyes-laktanya parancsnoksága május 20-án felsorakoztatta a mintegy 
500 hazatérőből álló menetszázadot és kihirdette a frontra indulást elrendelő 
parancsot. Ezután Tomics ezredes búcsúbeszédére került sor. A szónoklat 
alatt az alakulat adott jelre kisebb egységekre felbomlott és a parancsot meg
tagadva rohamot intézett a fegyverraktár ellen. Az ügyeletes tiszt a raktár 
kulcsát követelő katonát agyonlőtte, mire a többiek az ellenálló tisztet bajo
nettel leszúrták, egy másik tisztet pedig súlyosan megsebesítettek. A fegyver
raktár a felkelők kezébe került, ahonan mintegy 2000 db gyalogsági fegyvert 
és 20 db géppuskát zsákmányoltak. 

A felkelő legénység ezután felfegyverezte magát és egy főhadnagy és né
hány altiszt vezetésével hozzálátott a laktanyának tűzfegyverekkel való meg
erősítéséhez. Az ingadozó, meghunyászkodó elemek a kaszárnya elkülönített 
részében erős felügyelet alá kerültek. A tisztek elmenekültek. 

A felkelők forradalmi ösztönéből következő taktikai érzékére vall, hogy 
azonnal csatlakozásra bírták a Fejérváry honvédkaszárnya legénységét és 
ezzel létszámúk több mint 2000 főre nőtt. Kisebb osztagaik a (közelben levő 
egyéb alakulatok csatlakozását biztosították. 

Létszámban megerősödve ezután támadást intéztek azok ellen az objektu
mok ellen, amelyekből a pécsi állomásparancsnokság közben mozgósította 
erőit. A parancsnokság a felkelés színhelyére útba indította az m. kir. 8. 
honvéd huszárezredet, az 52. közös gyalogezredet, az m. kir. pécsi 19. gyalog
ezredet, a kassai 9. honvéd gyalogezredet (amely utóbbit a .délnyugati arcvo
nalra utaztából eltérítették), és a pécsi hadapród iskola növendékeit. A táma
dás nyomán a Fém- és Faipari Szakiskola, a „Fehér Farkas" vendéglő, a fő
pályaudvar és az ún. külvárosi pályaudvar a felkelők kezébe került. A fel
sorolt objektumok elfoglalását a Rákóczi úton végrehajtott támadás követte 
a belváros ellen, egy felkelő osztag pedig Pécs-bányatelepre indult, hogy a 
bányászokat csatlakozásra bírja. A felkelők 'eme akcióival a város ellenőr
zését magukhoz ragadták. 

Az állomásparancsnok ellentámadása a rendelkezésére bocsátott honvéd 
alakulatokkal — tekintettel azok harci kedvetlenségére — igen vontatottan 
indult meg. A felkelők a támadást előbb sikeresen visszaverték, majd utcai 
harcokban fokozatosan felőrölték a támadókat. Az állomásparancsnokság 
tartalékát jelentő siklósi és villányi helyőrség kötelékeinek időben való meg
érkezését a fűtőház mozdonyvezetőinek és fűtőinek szabotázs cselekménye 
hiúsította meg. (Az említett alakulatok csak délután jutottak el a város pere
méig.) 
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A felkelők ekkor végzetes hibát követtek el : nem tettek kísérletet az elle
nük küldött erők felszámolására, vagy legalábbis soraik megbontására. így 
időt és lehetőséget adtak Pillepich tábornoknak, hogy erőit rendezze és a 
közben gyalogmenetben beérkező kassai 9. gyalogezreddel, amelynek legény
ségét nacionalista uszítással félrevezették, támadást indítson a felkelők kezén 
levő legfontosabb objektumok, a főpályaudvar és a külvárosi pályaudvar 
ellen. A gyengén védelmezett pályaudvarok csakhamar elestek. Az állomás
parancsnokságot nem sikerült a külvilágtól elvágni, így sikerült csapaterő
sítéseket kapnia, ami a felkelés vérbefojtásának lett a kezdete. 

A felkelők ezt követően defenzívába szorultak és a kezdeményezést áten
gedték az ellenséges erőknek. A felkelés vezetői a kezdeményezés visszaszer
zését a pécsi bányászok fegyveres akciójától remélték, akiket Berta György 
bányász, szabadságon levő tizedes a felkelők által juttatott fegyverekkel sze
relt fel és igyekezett támadásba lendíteni. A bányászok a bányaőrséget le
fegyverezték s gyűlölt parancsnokaikat, Herszényi Zsombor ezredest, vala
mint segédtisztjét, Meissner Károly századost letartóztatták, majd kivégez
ték. A felfegyverzett bányászok Pécs ellen vonultak, osztagaik azonban a 
kassai 9. gyalogezred alakulataiba ütköztek és szétszóródtak. Egy csoportjuk 
bejutott a városba, ahol csatlakozott az elkeseredetten védekező felkelőkhöz, 
más részük azonban kiszorult Pécs-bányatelepre, a harcot beszüntette és 
fegyvereit elrejtette. 

Az ellenséges túlerő a felkelőket mind szűkebb térre szorította össze; azok 
elkeseredetten védték a „Fehér Farkas" vendéglőt és a két laktanyát. Egy 
nagyobb felkelő csoport a külvárosi temetőbe vonult vissza, ahol csak gya
logsági ágyúkkal és géppuskákkal tudták ellenállását megtörni. 

Magában a városban a felkelők a koncentrikus támadás következtében fel
morzsolódtak, megmaradt erőik azonban mesteri módon kivágták magukat 
és Pécs-bányatelep, Németboly és Mohács felé vonultak vissza. Még mindig 
élt bennük a remény, hogy a bányászokat újból maguk mellé állítják, és a 
környező délszláv lakoságot is csatlakozásra bírják. 

Mindez a remény azonban meghiúsult. A bányaterületekre benyomuló 
megtorló erők a bányászok második felkelésének elejét vették, a keletre me
nekülő felkelőket a Mohácsról kivezényelt bosnyák ezred, a dél felé tartókat 
pedig Üszög határában a Pécsről küldött katonai erők semmisítették meg. 
A Pécs környéki falvakban és a Mecsek erdőiben még napokig folyt a harc: 
ellenálló kisebb felkelő gócokat „büntető expedíciókkal" számoltak fel. 

A Honvédelmi Minisztérium május 21-én és 22-én újabb katonai alakulato
kat vezényelt Pécsre és a város környékére. A közbiztonság fenntartását a 
sebtében odaszállított 300 csendőrre bízták. A felkelés még véget sem ért, 
amikor már 5, a felkelés leverése után újabb 3, összesen 8 katonai rögtön
ítélő bíróság tárgyalta az elfogott felkelők ügyeit. A bíróságok csakhamar 
12 személyt halálra ítéltek, majd kivégeztettek. A felkelők hozzátartozóit, 
akik a menetszázad búcsúztatására a városba érkeztek, Pécsről kitoloncolták, 
szálláshelyeiken házkutatást tartottak. A „rend" május 25-re Pécsett helyre
állott. 

A „tisztogató akciók" Pécs környékén, valamint a Bácskában tovább foly
tak. Május 29-ig 1193 db puskát szedtek össze, de kb. 1200 db hiányzó kézi
fegyvert nem találtak meg. A katonai osztagok parancsnokai, továbbá a 
csendőrparancsnokságok jelentették, hogy Űjvidék környékén a lakosság a 
szétvert felkelők közül sokat elbújtatott. (A legtöbb szökevény — a jelenté
sek szerint — Szenttamás községben rejtőzött el.) Más szökevények átszivá
rogtak a Szerémségbe és a zöld-káderekhez csatlakoztak, annak ellenére, 
hogy katonai különítmények a Duna—Dráva átjárókat mindenütt lezárták. 
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A katonai bíróságok összesen 165 személyt rögtönítélő eljárással vontak 
felelősségre. Ebből 15 személyt halálra, 36 húsz évesnél idősebb felkelőt 10 
évnél nagyobb fegyházbüntetésre, míg a többit 3—7 évre ítélték. A vádlot
tak egy része nyíltan kommunistának, a szocialista forradalom és a nemzeti 
felszabadulás harcosának vallotta magát. Az említetteken kívül száz személyt 
60 napi szigorított fogsággal sújtottak, 78 fő ügyét átadták a polgári bíróság
nak, 11 felkelő ügye pedig további eljárásra a Legfőbb Katonai Ügyészség 
elé került. A felkelésben részt vevő többi személyt (akiket sikerült el
fogni) a délnyugati (olasz) arcvonal 6. hadseregének büntető alakulataiba 
osztották be, ahol Habsburg József főherceg vezérezredes, hadseregparancs
nok („József apánk!") gondoskodott arról, ,,hogy kiirtsák belőlük a lázadás 
szellemét". 

A katonai felkelés jelentősége a Monarchia népeinek forradalmi harcában 

A hadsereg-főparancsnokság a véres megtorláson túl azonnali vizsgálatot 
rendelt el, hogy felderítse a májusi lázadások és a pécsi felkelés okait, lelep
lezze és megsemmisítse a mögöttük lévő esetleges titkos szervezeteket és 
gyors ellenintézkedésekkel elejét vegye a hadsereg általános bomlásának. 

A hadvezetőség vizsgálatának eredményét összesítő jelentés megállapítot
ta, hogy a lázadásokat és a pécsi felkelést hazatérők robbantották ki, titkos 
forradalmi csoportok vezetése alatt, tettük mozgató ereje pedig elsősorban a 
békevágy és az imperialista háború gyűlölete volt. Ehhez szorosan kapcsoló
dott — elsősorban a pécsi felkelésnél — a fennálló állam- (tehát a Monarchia) 
és a társadalmi (kapitalista) rendszer fegyveres megdöntésére irányuló — 
egyelőre azonban ösztönös cselekvés szándéka is, amelyet „bolsevista rom
boló eszmék és káros nacionalista nézetek" hintettek el a legénység körében. 
A jelentés a felkelés okát a továbbiakban a „nagyfokú szociális elkeseredés
ben", a „tiszti és altisztikar erélytelenségében", a büntetések kiszabása és 
végrehajtása körüli „bűnös liberalizmusban és a hazatérőknek különböző 
osztagokba való szétszórásának elmulasztásában" jelölte meg. 

Nem kétséges, hogy a hadvezetőség az okokat keresve az okozatokat ta
lálta meg. Ellentétben a hadsereg-főparancsnokság értékelésével, a pécsi fel
kelés a Monarchia elmélyülő gazdasági, társadalmi és politikai válságának 
volt eredője és kirobbanásának közvetlen oka e válság okozata. A Monarchiá
ban ugyanis április-május hónapokban újból kibontakozott nagyarányú mun
kás- és parasztmozgalmak, továbbá a haladó értelmiség és az ellenzéki bur
zsoázia különböző mozgalmai a hátországi, elsősorban póttest alakulatok le
génységével direkt vagy indirekt módon kapcsolatba kerültek és a katona
tömegeket, így a a 6. gyalogezred póttest alakulatait is (amelyek a délszláv és 
magyar dolgozók harcával álltak kapcsolatban) a fegyveres forradalmi moz
galmak kirobbantásána sarkallták. Mindezt számos, a katonákat különösen 
érintő szubjektív körülmények is elősegítették, így a háború gyűlölete, az 
otthon nyomorúságos helyzete, a legénységgel szemben elkövetett sérelmek 
és mindenekelőtt az orosz szocialista forradalom lelkesítő példája. 

A felkelés kirobbanása így azonnal konkrét politikai célkitűzésekkel kö
vetkezett be: béke, szociális (társadalmi) és nemzeti felszabadulás, amelynek 
elérését a legmagasabb forradalmi harci formának, a fegyveres felkelésnek 
alkalmazásában látták. A cél és eszköz tudatosítása a katonatömegekben a 
ma még kevésbé ismert, szervezett forradalmi csoportok műve volt, amelyek 
ugyanakkor ösztönösen felismerték a szövetségesek, köztük a bányászok és 
más katonai alakulatok legénysége bekapcsolásának szükségességét. Mind
ez többé-kevésbé tudatos, szocialista forradalmiságra vallott, amely ledön-
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tötte, megszüntette a nacionalista korlátokat és a felkelésnek internaciona
lista jelleget adott. 

Sajnos, ,a munkásosztály pártja, a Szociáldemokrata Párt, nem tartotta 
szükségesnek a katonákkal való szervezett forradalmi kapcsolat létrehozását, 
és az „orosz példa" megismétlődésének félelmében, ellenségesen nézte a ka
tonaság akcióját, csakúgy, mint a burzsoá pártok, amelyek a nemzeti függet
lenségért csak szavakban harcoltak. 

A felkelő katonatömegeknek így a túlerő elleni véres harccal egy időben a 
szövetségesek biztosításáért, megtartásáért s azok támadásba lendítéséért 
kellett politikai harcot folytatniuk, s energiájuk nem maradt a velük szem
benálló katonai erők megnyerésére, vagy soraik megbontására. Ez utóbbiak, 
parancsnokaik által félrevezetve, nemcsak a felkelők megsemmisítésére, ha
nem azok szövetségeseinek kikapcsolására is felhasználhatók voltak, sőt a 
környékbeli délszláv lakosságot is úgy megfélemlítették, hogy az sem a fel
kelés menetében, sem bukása után komoly szerepet játszani nem tudott, tá
mogatása kimerült a szimpátia érzésének kifejezésében és a szétvert felke
lők egy részének elrejtésében. 

A fenti okok következtében a pécsi fegyveres felkelés már eleve nem tudta 
elérni a klasszikus forradalmi fegyveres felkelés szintjét. Hogy attól elma
radt, más tényezők is fontos szerepet játszottak. Ezek közül a stratégiai cél 
ismeretének hiánya volt legdöntőbb: maguk a vezető forradalmi csoportok 
sem tudták, hogy a fegyveres győzelem kiharcolása után mit és hogyan csi
náljanak tovább. Az állam- és társadalmi rendszer megdöntésének szándéka 
még a felkelés zenitjén is ösztönös maradt, s ez arra utalt, hogy a vezető 
csoportok korántsem tudták betölteni a forradalmi marxista párt szerepét. 
Az ebből következő tudatos, szocialista forradalmiság hiánya eredményezte 
durva taktikai hibák elkövetését is. (így pl. a harc menetében előforduló har
cászati fegyelmezetlenséget, fontos objektumok elfoglalásának elmaradását, 
a megvert ellenséges csoportok üldözésének; elvetését és a támadás-védeke
zés megszervezésének fogyatékosságait.) 

Mégis, a pécsi katonai felkelés a Monarchia népei további harcai szem
pontjából több általánosítható tapasztalattal és tanulsággal szolgált: mivel 
a felkelést több-kevesebb tudatossággal rendelkező forradalmi csoportok irá
nyították, csakhamar sikerült megteremteni a cselekvés egységét, amelynek 
következményeként a felkelők gyorsan felfegyverezték magukat és a felke
lés számára legfontosabb objektumokat azonnal elfoglalták, majd betörtek 
a város központjába. Az irányító csoportok szervező és harcászati készsége 
miatt a felkelés egyre nagyobb szervezettséget ért el és olyan feladatokat ol
dott meg, hogy az ellenük vezényelt katonai erőknek csak véres utcai har
cokban sikerült felülkerekedniük. Amikor a felkelést túlerővel leverték, a 
felkelők a visszavonulás útját is igen jól választották meg: a bányavidékre 
való visszahúzódást (ahol szövetségeseik támogatását remélték), majd a dél
szlávok lakta területeken való szétszóródási, ahol maradványaik elrejtőzhet
tek, vagy a zöld-káderekhez csatlakozhattak. 

E katonai, katonapolitikai tanulságok mellett talán még fontosabbak vol
tak a politikai tapasztalatok. Bebizonyosodott pl., hogy a Monarchia külön
böző népeinek forradalmi harca a közös ellenség ellen, a nemzeti volt fenn
tartása mellett, de a nacionalista korlátok ledöntésével egyesíthető. Ennek fel
tétele az internacionalista-szocialista forradalmiság, amely egyben arra is le
hetőséget ad, hogy a katonatömegek forradalmi mozgalmait a munkásosz
tály vezette tömegharchoz kapcsolja és elszigeteltségéből kiemelje. És tanul
ság volt, hogy a még oly szervezett fegyveres felkelés is, mint amilyen a pé
csi volt, bukásra van ítélve, ha a fennálló állam- és társadalmi rendszer 
megdöntésének objektív feltételei még nem érlelődtek meg. 
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1918 májusában-júniusában a Monarchia elpusztításának és a béke azon
nali kiharcolásának feltételei nem voltak adottak. Erre utalt a pécsinél is jó
val szervezettebb, június 4-i kragujeváci felkelés (71. közös gyalogezred pót
test alakulatai, többségében szlovákok) és a lázadások és felkelések végak
kordjait jelentő egyéb kisebb lázadások (Pietrokovban, Pozsonyban, Zellel-
kowitzban és Zamosceben június-július folyamán) bukása is. 

A nemzeti-polgári demokratikus forradalmak győzelme és a béke megte
remtése 1918 októberére maradt, amelyben az elbukott lázadások és felkelé
sek kemény iskoláját kijárt forradalmi katonatömegek a munkásosztály és 
más dolgozó tömegek harcának szövetségeseként kimagasló szerepet játszot
tak. 

A pécsi katonai felkelés így nyert históriai értelmet és a Monarchia népei
nek, mindenekelőtt a magyar és délszláv nép elévülhetetlen, nagyszerű for
radalmi hagyományaként él tovább. 
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М А Р Т О Н Ф А Р К А Ш : 

ВОССТАНИЕ С О Л Д А Т В ГОРОДЕ ПЕЧ В М А Е 1918 г. 

Резюме 

В последнем году первой мировой войны в армии Австро-Венгерской Монархии сло
жился тяжёлый внутренний кризис. Признаками его являются рабоче-крестьянское и 
национальное движение направленное против империалистической войны и националь
ного а также классового гнёта и влияние Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Этот кризис весной 1918 г. постепенно превращался в революционный кри
зис. Военные бунты и восстания, вспыхнувшие в тыловых частях, показали начало и 
постепенное углубление революционного кризиса. Руководителями этого революцион
ного движения стали те бывшие австро-венгерские военнопленные, которые сотнями 
тысячами возвращались на родину после заключения мирного договора в Бресте-Ли-
товске. Они вели агитацию на основе опыта русской социалистической революции 
среди своих товарищей за немедленное прекращение войны и за свержение Монархии 
вооружённым путём. 

По своему значению военное восстание в городе Печ значительно отличилось от вос
станий и бунтов проходивших в мае и в июне. Солдаты резервных отрядов 6-ого (нови-
садского) пехотного полка под руководством организованных революционных групп не 
только отказались идти на фронт, но и организовали военное восстание против суще
ствующего режима и за установление мира. Восстание опиралось на боевой союз юго
славских солдат и венгерских шахтёров. Оно достигло такой высокой степени органи
зованности, что почти весь город оказался в руках восставших. 

Однако, противник имевший перевес в силе подавил восстание в кровавых уличных 
боях. Допущенные тактические ошибки, незнание стратегической цели и необходимых 
для её достижения боевых форм и задач способствовали неудаче восстания. Это ука
зывало на тот факт, что социалистическая революционность солдат была лишь ин
стинктивной и революционные группы руководящие восстанием не могли поднять ео 
на уровень сознательности потому, что они не были способны выполнить функцию 
марксистской партии. В подавлении восстания играло важную роль то, что руководи
тели тогдашней партии рабочего класса, то есть лидеры Социал-демократической пар
тии боялись повторения русского примера и поэтому отнеслись враждебно к совмест
ной революционной борьбе солдат и шахтёров и мешали ей. Таким образом восстание 
скоро изолировалось. В конечном счёте причиной поражения является отсутствие объ
ективных и субъективных условий, необходимых для свержения Монархии. 

Отрицательный и положительный опыт восстания являются одинаково значитель
ными в революционной борьбе народов Монархии. Важнейшим опытом — в данном 
историческом положении — является то, что уничтожением национальных преград ре-



волюционные силы Монархии можно облединить на борьбу против общего врага. Усло
вием осуществления этого принципа является наличие социалистической революцион
ности. 

Восстание со своими тяжёлыми жертвами получило историческое значение и стало 
незабываемой революционной традицией венгерского и югославского народов. 

MÁRTON F A R K A S 

DER MILITÄRAUFSTAND IN PÉCS IM MAI 1918 

Resümee 

Im letzten Jahr der ersten Weltkrieges entstand in der Armee der Österreich-
Ungarischen Monarchie eine schwere innere Krise. Die Ursachen sind auf den 
imperialistischen Krieg, sowie auf den gegen die Klassenunterdrückung gerichte
ten nationalen Arbeiter- und Bauernbewegungen, weiterhin auf die Auswirkung 
der Grossen Sozialiistischen Oktoberrevolution zurückzuführen. Diese Krise ent
wickelte sich im Frühjahr 1918 allmählich in eine revolutioäre Krise. Der Beginn 
dieser revolutionären Krise und deren Vertiefung zeigte sich im dem Ausbruch 
der Meutereien und Aufständen der Truppen des Hinterlandes. Die Führer dieser 
revolutionären Bewegungen waren die ehemaligen Österreich—ungarischen Kri
egsgefangenen (die „Heimkehrer"), die nach dem Brestlitowsker Frieden zu Hun
derttausenden heimkehrten und ihre Kameraden, im Sinne der russischen sozia
listischen Revolution, zu einem sofortigen Kriegsende und zum Umsturz der Mo
narchie anfeuerten. 

Von den Mai- und Juni-Aufstäen muss man in erster Linie den Pécser Mili
täraufstand hervorheben. Die Mannschaften der Ersatzkörper des U j vidékér 6. 
Infanterieregiments haben unter der Leitung organisierter Gruppen nicht nur 
den Abmarsch an die Front verweigert, sondern einen bewaffneten Militärauf
stand zum Sturz der bewaffneten Macht der Monarchie ausgelöst, um einen 
sofortigen Friedensschluss zu erzwingen. Der Aufstand stützte sich auf die 
südslawischen Soldaten und auf den Kampfverband der ungarischen Berg
arbeiter und erreichte eine so hohe Organisiertheit, dass fast die ganze Stadt in 
die Hände der Aufständischen geriet. 

Die feindliche Übermacht hat den Aufstand bald in blutigen Strassenkämpfen 
unterkdrückt. Die Niederwerfung des Aufstandes wurde durch die taktischen 
Fehler, mangels der strategischen Ziele und der dazu notwendigen Kampffor
mationen und wegen Unkenntnis der Aufgaben noch beschleunigt. Daraus geht 
hervor, dass der Aufstand vom Anfang an instinktiv war, dass auch die führenden 
revolutionären Gruppen nicht im Stande waren ihn auf das Niveau der Bewusst-
heit zu heben, weil sie nicht fähig waren die marxistische Funktion der Partei 
zu erfüllen. Bei der Niederwerfung des Aufstandes spielt eine wichtige Rolle, 
dass die damaligen Parteiführer der Arbeiter, die Führer der sozialdemokratischen 
Partei den gemeinsamen Kampf der Soldaten und Bergarbeiter — da sie sich 
vor der Wiederholung des russischen Beispiels fürchteten — mit feindlichen 
Augen betrachteten und den Aufstand zu verhindern versuchten. So wurde der 
Aufstand bald isoliert. Der wichtigste Grund für die Niederlage ist aber im 
Fehlen der zum Sturz der Monarchie führenden objektiven und subjektiven 
Bedingungen zu suchen. 

Die positiven und negativen Erfahrungen des Aufstandes sind jedenfalls in den 
revolutionären Kämpfen der Völker der Monarchie sehr bedeutend. In der gege
benen geschichtlichen Lage muss man als das Wichtigste hervorheben, dass man 
mit dem Umsturz der nazionalen Schranken, die revolutionären Kräfte der Mo
narchie gegen den gemeinsamen Feind vereinigen kann. Die Bedingungen dazu 
sind im Vorhandensein der sozialistischen revolutionären Bewegung zu suchen. 

Dieser Militäraufstand mit seinen schweren Opfern bekam auf diese Weise eine 
historische Bedeutung und lebt so in den Traditionen des ungarischen und 
jugoslawischen Volkes weiter. 
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A Z ELLENFORRADALOM FEGYVERES SZERVEZKEDÉSE 
M A G Y A R O R S Z Á G O N ÉS A U S Z T R I Á B A N 

A PROLETÄRHATALOM ELLEN. 
A „NEMZETI HADSEREG" LÉTREHOZÁSÁNAK ELSŐ PERIÓDUSA 

1919. III. 21.—1919. VIII. 1.) 

Pataki István 

1. AZ ELLENFORRADALOM FEGYVERES SZERVEZKEDÉSE, 
AKCIÓI ÉS VERESÉGE A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN 

a) Az ellenforradalom fegyveres szervezkedésének előzményei 
1918 végén és 1919 elején 

Az ellenforradalom az 1918-as októberi polgári demokrat ikus forradalom 
győzelme u tán akciókat kezdett a forradalmi mozgalom visszaszorítására. A 
nagybirtokos arisztokrácia, a főpapság, a vezető hivatalnoki és tiszti cso
portok, valamint a nagytőke képviselői ellenforradalmi szervezkedésbe kezd
tek. Tevékenységük veszélyeztette a forradalom vívmányai t és a prole
tárforradalom felé orientálódó tömegek megfélemlítésére irányult . 

A kormány politikája egyfelől kapcsolatban volt az ellenforradalom célki
tűzéseivel, amennyiben a forradalom fejlődését a kabinet és az ellenforra
dalom erői egyaránt igyekeztek megfékezni, másfelől viszont, mivel az ellen
forradalom az: október előtti viszonyok restaurációját tűzte célul, részben a 
szembenállás is adott volt. A proletárforradalam érlelődése fokozatosan kö
zel hozta egymáshoz a ko rmány és az ellenforradalom erőit. Ily módon a ka 
binet gyakran szélsőjobboldali tevékenységet fejtett ki . 

A burzsoá kormány november végén már felismerte, hogy a forradalom 
fejlődése nem állt meg, és jórészt ezért nem lépett fél következetesen az el
lenforradalom ellen, amely a hadsereget igyekezett ü tőkár tyaként felhasz
nálni. 

A belgrádi fegyverszüneti egyezmény u tán öt, 1919 elején pedig már csak 
két korosztály marad t fegyverben. Ennek a hadseregnek kellett biztosítania 
más fegyveres alakulatokkal együtt a ko rmány célkitűzéseit. A hadsereg sem 
erejét, sem morális állapotát tekintve nem tudot t megfelelni a feladatoknak. 

A legénység zöme részt vállalt a forradalmi küzdelemből. Az alakulatok ve
zetése fokozatosan kicsúszott a hivatásos ka tonák kezéből. Nagy szerephez 
jutot tak a katonatanácsok, amelyek szembeállították a katonatömegeket a 
kormánnyal , megakadályozva, hogy a fegyveres erőket az ellenforradalom 
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céljainak szolgálatába állítsák. A burzsoá kormány fellépett a katonatanácsok 
ellen.1 

A hadügyminisztérium újjászervezte a Budapesti Katonatanácsot, amely
nek élére a szociáldemokrata Pogány Józsefet választották meg. A kormány 
a katonatanácsokat a vidéki helyőrségekben is saját vezetése alá akarta 
vonni. 

E szándék nem járt sikerrel. 
A kormány a hadügyminisztérium élére Bartha Albert tábornokot, majd 

Festetich Sándor grófot állította. Mindketten a restaurációra törő tisztikar 
bizalmát élvezték. A hadügyi vezetés ellenforradalmi különítményeket szer
vezett, elrendelték a tiszti és egyetemi zászlóaljak, a jászkun gárda és más 
ellenforradalmi egységek létrehozását. A csapatállomány 25 százalékát to
vábbszolgáló altisztekkel igyekeztek feltölteni. Megkezdték a székely had
osztály felállítását is. 

Az ellenforradalom katonai készülődését felismerve a KMP a katonatöme-
geket mozgósította Bartha ellen, aki kénytelen volt lemondani. Bartha utóda, 
Festetich is távozni kényszerült a hadügyek éléről. A forradalmi erők fellé
pése fékezte a burzsoáziának az ellenforradalmi hadsereg létrehozására 
irányuló tevékenységét. Az ellenforradalmárok azonban nem mondtak le 
szándékaikról. 

A hivatásos tisztek megalakították a Magyar Országos Véderő Egyesü
letet, amely Gömbös Gyulát választotta meg vezetőjének. Katonatisztek hív
ták életre az Ébredő Magyarok Egyesületét is. Ezek az egyesületek tömörítet
ték az ellenforradalmárokat és a Magyarországtól elszakadóban levő terüle
tekről menekülő elemek nacionalista csoportjait. 

A hadügyminisztérium 1919 februárjában adta ki a hadsereg átszervezé
séről szóló rendeletet,2 amely 70 000 fős, toborzás útján létrehozott haderő 
megszervezését írta elő. A toborzás nem hozta meg a várt eredményt, mivel 
csak 5000-en jelentkeztek. 

A kormány a hadsereg alakulatainak egy részét is felhasználva a legvére
sebb eszközökkkel igyekezett letörni a forradalmi akciókat. A csendőrök Fa-
csád községben a katonaság bevonásával 1918 november elején 104, Tündér
lakon 60, Jósikafalván pedig 30 személyt gyilkoltak meg. Nyitra megyében, 
Malomszegen november 6-án a csendőrök 6 embert végeztek ki. A Mura
közben november végéig statárium alapján 200 ember esett áldozatul a vér
fürdőnek. Paraszti mozgalmak elfojtására Pest, Esztergom, Tolna és Sopron 
megye egyes járásaiban, a viharsarki megyékben egyaránt alkalmaztak sta
táriumot. 

A kormány 1919 , január elején karhatalmat vezényelt ki a salgótarjáni bá
nyászok ellen is, akik követelték a bányák szocializálását. A karhatalom be
avatkozásának közel 100 halálos áldozata és sok sebesültje volt. 

A terrorakciók bátorították mindazokat az erőket, amelyek októbert is túl 
radikálisnak tekintették. Az ellenforradalom — ösztönzést kapva — ország
szerte fegyveres akciókat indított a forradalmi mozgalom ellen, célul tűzve ki 
az október előtti politikai viszonyok restaurálását. 

A Monarchia nevelte hivatásos tisztek többsége az ellenforradalom szolgá
latába szegődött. Ezek származásukból eredően, életszemléletüknél fogva a 
néptömegek gondjaitól és forradalmi érzületétől távol állva szemlélték a vál-

1 Hajdú Tibor: T a n á c s o k Magyarországon 1918—1919-ben. Budapes t , Kossu th Könyvkiadó , 
1958. 54. o. 

2 Az egyetemes és a m a g y a r hadművésze t tör téne te . II. Budapes t , Zr ínyi Katonai Kiadó . 
1960. 175. o. 

— 430 — 



tozásokat, és még a burzsoá kormány tevékenységét is baloldalinak érté
kelték. 

A vezérkari tisztek egy csoportja már november elején a kormány fegy
veres leverésére készült. Gömbös írta, hogy „ . . . november 2-án azt vetettük 
fel Tombor és Julier alezredesekkel Hazai Samunak, hogy a Wienben levő 
Andrássy Gyula gróffal együtt álljanak az olasz és a francia frontról haza
érkező magyar csapatok élére abból a célból, hogy ezen csapatok segítségével 
a forradalmi kormányt megbuktassuk."3 A terv nem valósult meg, mert a 
hazatérő katonák a forradalmat támogatták. 1919. január 3-án a hadügymi
nisztériumban Friedrich István hadügyi államtitkár közreműködésével az 
ellenforradalmárok nyíltan követelték, hogy a hadseregben a Monarchia ren
deleteit és szellemét állítsák vissza. A szélsőjobboldali alakulatok szervezésé
nek szálai is tisztek kezében összpontosultak. Láng Boldizsár, a hadügymi
nisztérium osztályvezetője, Érsekújvár környékén folytatott ellenforradalmi 
szervezkedést. 

Fejér megyében, ahol Csázy Elemér ellenforradalmi zászlóaljak szervezé
sét kezdte el,4 1919. február 3-án az ellenforradalmárok közgyűlésen bontot
tak zászlót. 

A kormány — a KMP ellen megindított terrorhadjárattal egy időben — a 
forradalmat jobbról érő támadások visszaszorítására kényszerült. Életbe lép
tette — tömegnyomás hatására — az 1919. évi XI. és XX. néptörvényt, ame
lyek lehetővé tették a demokratikus vívmányok ellen törő elemek rendőri 
felügyelet alá helyezését. 

A rendelkezéseket viszont alapjaiban a kommunista befolyás ellen alkal
mazták. A forradalmat jobbról támadók közül alig néhány ellenforradal
márt internáltak, és csak a MOVE működését függesztették fel. 

A kormány hadseregszervezési elvei és a kormány szándékaitól is jobbra 
mutató ellenforradalmi tervek és akciók a forradalom szocialista irányú fej
lődése következtében kudarcot vallottak. Nem változtatott ezen a kormány
nak a kommunisták ellen indított február 20-i provokációja és a kommu
nista vezetők tömeges letartóztatása sem. 

A Tanácsköztársaság győzelme előtti hetekben a kormány elvesztette ha
talmát a fegyveres erők többsége felett. E sikert azonban beárnyékolta az a 
körülmény, hogy 1918 októbere és 1919. március 21. között nem számolták fel 
a nyíltan vagy burkoltan szervezkedő ellenforradalmi csoportokat, amelyek 
monarchista katonatiszteket tömörítettek, illetve azok vezetése alatt várták 
a fejleményeket. A polgári demokratikus forradalom nem tudott leszámolni 
a reakciós erőkkel, s ez egy olyan országban, ahol a feudális maradványok 
még léteztek, ahol a Monarchia visszaállítására törekvők száma jelentős volt, 
ahol csak a hivatásos katonaállomány több tízezer fő volt — súlyos veszélyek 
lehetőségét hordozta magában. 

b) Fegyveres ellenforradalmi akciók a tanácskormány ellen 

A Forradalmi Kormányzótanács 1919. március 25-én rendeletet adott ki a 
Vörös Hadsereg megalakítására. A rendelet intézkedett, hogy az alparancs-
nokokat a munkások közül kell kijelölni, ugyanakkor a magasabb katonai 
képzettséget igénylő parancsnoki posztokra zömmel régi katonai szakembe
reket helyeztek. 

3 Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló megjegyzései a forradalomról és el
lenforradalomról. Budapest, 1920. 20. o. 

4 Országos Levéltár (a továbbiakban OL.) BM. elnöki iratok 1919. 33. tétel, 2067. sz. 
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A Hadügyi Népbiztosság április 9-én szolgálattételre hívta be a volt hiva
tásos tiszteket, bár tudott volt, hogy a régi tisztek zömétől idegen a proletár
forradalom eszméje. Képzett parancsnokok nélkül viszont megoldhatatlan 
volt a Vörös Hadsereg megteremtése. A Forradalmi Kormányzótanács arra 
számított, hogy ezek a tisztek harcolnak egy imperialista támadás esetén és 
a szükséges ellenőrzés, valamint a bennük végbemenő változás ellensúlyozza 
vagy csökkenti a proletárállammal való szembekerülés lehetőségét. 

A tényleges tisztek többsége eleget tett a felhívásnak és szolgálattételre 
jelentkezett. Elsősorban egzisztenciális tényezők vezették őket, de többsé
güknek imponált az a határozottság is, amellyel a Forradalmi Kormányzó
tanács a hadügyeket irányította. Sokan közülük viszont meggyőződésből vál
lalták a szolgálatot. Ezek közé tartozott báró Zay Dezső vezérkari tiszt és 
Schreiner Károly, a K. u. K. hadsereg volt ezredese. Mindketten közre
működtek abban, hogy a Vörös Hadsereg ütőképes legyen. E példák azonban 
korántsem váltak általánossá és a Tanácsköztársaság elleni intervenció után 
egyre inkább felszínre törtek a volt hivatásos tisztek ellenforradalmi érzel
mei és cselekedetei — melyek győzelmek esetén tompultak, vereségek alkal
mával erősödtek, sőt gyakran a katonai balsikerek forrásaivá váltak. A szol
gálatot nem teljesítő tisztek szintén gócai voltak az ellenforradalomnak. 

A román hadsereg támadásáig a Vörös Hadsereg még nem tudott kellően 
felkészülni. Az ellenséges csapatok keleten, északon és délen egyaránt túl
erőben voltak. 

A Vörös Hadsereget gyengítette, hogy a keleti arcvonalon a székely had
osztály parancsnoki kara a proletárdiktatúra ellensége volt. A hadosztály 
parancsnoka — Kratochwill Károly — már a szervezésnél az ellenforradal
márokat -tömör í tette. Kóréh Endre, az egység tábori lelkésze írta: „A fehér 
érzelműek, hogy katonák is legyenek, de mégse legyenek vörösök, a székely 
hadosztályba jelentkeztek. Csodálatos ösztönnel érezték meg, hogy a vörös 
hadsereg és a székely hadosztály nem mindegy."5 

Kratochwill a román támadáskor kiadta az utasítást a visszavonulásra. Az 
árulás leplezésére heves harcokról és nagy vérveszteségekről számolt be' a 
Hadügyi Népbiztosságnak. 

A hadseregparancsnokság elrendelte a további harcot, de a túlerő és az 
árulás, majd a székely egységek zömének fegyverletétele április 26-án lehe
tetlenné tette az ellenállást. Május elsejére a román csapatok a Tisza nyu
gati partjára vetették vissza a Vörös Hadsereget. 

A román támadás után a belső ellenforradalmi erők is megélénkültek. El
lenforradalmi tisztek, altisztek és kulákok Kecskemét környékén április vé
gén fehér gárdát szerveztek, fosztogattak és raboltak a Vörös Hadsereg mö
göttes területein. A fehér alakulatot, amelynek ereje 500—600 fő volt, április 
24-én Kecskemét mellett egy hatvan főnyi vörös egység szétverte. 

Dormándy Géza, a budapesti antant összekötő iroda vezetője, hatáskörét 
puccstervek szervezésére igyekezett felhasználni, és adatokat továbbított az 
antantnak a Vörös Hadseregről. Csoportjának tagjai április 25—26-ra fegyve
res lázadást terveztek. A kísérletet az elszigeteltség és az összeesküvés fel
számolása kudarcra ítélte. Hasonló sorsra jutott Dietz Károly volt rendőrfő
nök szervezkedése is.6 

Budapesten a „Fehér Ház" elnevezésű ellenforradalmi szervezet keretében 
politikusok és katonatisztek — Bleyer Jakab, Pekár Gyula, Friedrich István, 

5 Kóréh Endre: A székely hadosztály és dandár története. Budapest, 1929. 225. o. 
6 Két meghiúsult ellenforradalmi puccs Budapesten. Vörös Újság, 1919. május 10. 
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Schnetzer Ferenc, Csilléry András és mások — „Vezértanács"-ot alakítottak, 
amely széles körű katonai hálózat kiépítését készítette elő.7 

A muraszombati járásban május 29-én tisztek irányításával kikiáltották a 
„Mura Köztársaság"-ot és mintegy ezer fővel támadást indítottak a környe
ző falvak ellen, majd Sopron környékén voltak fegyveres lázadások. A For
radalmi Kormányzótanács hadműveleti területté nyilvánította a Dunántúlt 
és a vörös alakulatok néhány nap alatt leverték az ellenforradalmat. 

Ezek a kísérletek nem voltak jelentősek, mert nélkülöztek minden komoly 
tömegtámogatást. Veszélyességüket az intervenció fokozta s felszámolásuk 
sikere is ebben rejlett. 

A Vörös Hadsereg a tiszántúli arcvonalon elszenvedett vereség után meg
erősödött. A Forradalmi Kormányzótanács felhívására munkások, parasztok 
tízezrei jelentkeztek a hadseregbe. A Vörös Hadsereg visszafoglalta Szolno
kot, visszaverte a cseh csapatok Salgótarján elleni támadását, majd május 
30-án megkezdődött a győztes északi hadjárat. 

A Vörös Hadsereg a belső ellenforradalmi és kapituláns elemek elleni küz
delem közepette aratta győzelmeit. Ez a belső harc csak fokozódott az északi 
hadjárat után. A tisztikar ellenforradalmi elemei s a hátországban meghú
zódó MOVE-, ÉME-tagok a Vörös Hadsereg visszavonulása idején már erő
teljesebben szálltak szembe a proletárhatalommal. 

A puccskísérletek erősödtek, amikor a tanácskormány elfogadta a Clemen
ceau-jegyzéket. A Vörös Hadsereg támadásának leállítása, majd visszavoná
sának híre is jeladássá vált az ellenforradalmi akciókra. 

Az ellenforradalmárok június 24-re nagyszabású katonai akciót készítettek 
elő a fővárosban. A megmozdulás szervezettségét és veszélyességét tekintve 
különbözött a korábbi, az ország egyes helységeiben kirobbantott akcióktól. 
Az összeesküvők fő katonai erejét a Ludovika Akadémia tisztjei, növendékei 
és a dunai flottilla néhány monitorja alkotta. A katonai lázadás számára sike
rült megnyerni a Hungária körúti Engels-laktanya több tisztjét is, akik a le
génység körében igyekeztek híveket toborozni. 

A terveket Haubrich Károly helyőrségparancsnok környezetéhez tartozó 
Honig Vilmos, a budapesti vasas hadosztály parancsnoka, Lajtos százados, 
Haubrich vezérkari főnöke és Lemberkovics Jenő, a Ludovika Akadémia ta
nára dolgozta ki. Az előkészületekről tájékoztatták a szakszervezeti jobbol
dal néhány vezetőjét, közöttük Vanczák Jánost és Miákits Ferencet is. A lá
zadás politikai szálai báró Perényi kezében futottak össze. Perényit és társait 
június 11-én letartóztatták, s ezzel az előkészületek megtorpantak, mivel Ho
nig is gyanússá vált. A tervek előkészítését Hőnigtől Lemberkovics vette át, 
aki kapcsolatot épített ki a budapesti angol misszió vezetőjével, Freeman ka
pitánnyal — bízva a támogatásban. 

Az ellenforradalmi lázadásra az Engels-laktanya tüzérségének kellett a jelt 
megadnia. A monitorok feladata a „Szovjet Házra" való tüzelés és az akciók 
támogatása volt. A Ludovika Akadémia ellenforradalmárai a Józsefvárosi 
Telefonközpont és a város más objektumainak elfoglalását kapták feladatul. 

Haubrich tudott a készülődő lázadásról, de nem akarta elkötelezni magát 
a kockázatos kaland mellett, ugyanakkor „ . . . nem utasította el az ellenfor
radalmi akcióban való részvételre szóló felhívást. . . és a készülő lázadás el
fojtására semmilyen intézkedésit nem tett."8 

Június 24-én délután az Engels-laktanya lövegei tüzelni kezdtek, ezt köve
tően három monitor kifutott a Dunára és Újpesten, majd a Lánchídnál objek-

7 Ébredő Magyarország, 1919. november 23. 
8 Liptai Ervin: A Magyar Tanácsköztársaság. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1966. 177. o. 
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tumokat vett célba. A Ludovika Akadémia ellenforradalmárai megszállták a 
Józsefvárosi Telefonközpontot és tüz alá vették a Ludovikához vezető utakat. 

A kommunista vezetők mozgósították a budapesti alakulatokat az ellenfor
radalmi akció felszámolására. A vörös csapatok június 25-én hajnalban meg
törték a ludovikások ellenállását. A tüzérségi és géppuskatűz hatására a mo
nitorok is kénytelenek voltak meghátrálni, és a Dunán dél felé menekültek. 

A budapesti katonai lázadást rövid fegyveres tűzharcban szétverték. 
Haubrich az akció kitörésekor visszalépett a puccsban való aktív közremű
ködéstől, s a várt nagyobb fegyveres támadás is elmaradt. 

A puccs gyors felszámolása szükséges volt azért is, mert a Vörös Hadsereg 
vezérkarában megbúvó ellenforradalmárok egy sikeres összecsapás esetén 
támogatásukról biztosították a budapesti lázadókat. 

Az ellenforradalom katonai akciói a kudarc eUenére sem szüneteltek. 
A Tanácsköztársaságnak egy időben kellett küzdeni a belső osztályharc 
frontjain és az intervenció ellen. A proletárhatalom fennmaradását az inter
venció alakulása, valamint az határozta meg, hogy kap-e segítséget a szovjet 
állam fegyveres erőitől. A külső viszonyok szerepét a Magyar Tanácsköz
társaság belső helyzete mégis lényegesen befolyásolta. Az ellenforradalom 
akcióinak likvidálása segítette a katonai frontok erősítését, a katonai kudar
cok viszont növelték az ellenforradalmárok reményeit, hogy képesek vere
séget mérni a proletárállamra. 

A Magyarországi Szocialista Párt június 12—13-i kongresszusán, majd 
a Tanácsok Országos Gyűlésén sokan követelték a diktatúra következetes 
alkalmazását a nép ellenségeivel szemben. Kun Béla a tanácskongresszuson 
,,.. . az ellenforradalmi mesterkedésekkel való leszámolás szükségességét" 
hangsúlyozta.9 

Hajdú Gyula, a Szövetséges Központi Intéző Bizottság egyik ülésén fel
tárta, hogy ,, . . . az ellenforradalom egyik legveszedelmesebb gócát a tisztikar
ban szolgáló régi tisztek jelentik,"10 és követelte az ellenforradalmár tisztek 
szigorú felelősségre vonását. A Forradalmi Kormányzótanács és az állam 
más vezető testületének tagjai viszont nem képviselték egységesen az ellen
forradalmárok elleni következetes harc politikáját. 

Az északi területek kiürítése után az ellenforradalom tábora tovább akti
vizálódott, az ellenforradalom gócai ujakkal egészültek ki, és főleg a Dunán
túlon váltak veszélyessé. 

A Tanácsköztársaság tényleges gazdasági bázisa, s a tartalékok felhalmo
zásának területe a tiszántúli részek román megszállása után a Dunántúl volt. 
Az ellenforradalom bécsi és szegedi szervezői is kiindulási alapot igyekeztek 
teremteni a maguk céljaira a Dunántúlon. 

A nyugati határ mentén a katonai szervezkedések a Bécsben létrehozott 
Antibolsevista Komité működésének megkezdése után már elkezdődtek. A 
bécsi komité ügynököket küldött a Dunántúlra, akik ellenforradalmi hálózat 
kiépítésére törekedtek. 

Sopronban a bécsi ellenforradalmárok közreműködésével bizottságot hoz
tak létre, melynek katonai és polgári hálózata volt. A bizottság katonai pa
rancsnoka Bozó Pál ezredes önálló törzset alakított és kapcsolatot létesített a 
bécsi, a csornai és a magyaróvári ellenforradalmi csoportokkal. 

Június elején a határ mellett kirobbantott lázadások leverése — Sopron
ban, Nagycenken, Kopházán és környékén — a soproni csoportot is szétbom
lasztotta. 

9 A magyar forradalmi munkásmozgalom története. I. Budapest, 1966. 250. o. 
10 Nagy Zsuzsa: Forradalom és ellenforradalom a Dunántúlon 1919. Budapest, Kossuth 

Könyvkiadó. 1961. 84. o. 
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Ellenforradalmi góc alakult ki Székesfehárvárott is, amelynek résztvevői 
a Balatontól délre és keletre szervezték a lázadásokat. A szervezés élén 
Craenenbrock Edgár, a II. vörös hadtest áruló vezérkari főnöke, Horthy 
István, valamint Sréter István ezredes állottak. Sréter külön tervet készített 
arra, hogy a Dunántúlt elszakítja az ország többi területétől s az irányítást 
katonatisztek veszik át. Tervét letartóztatása csírájában meghiúsította, de 
Craenenbrock leleplezésére nem került sor. 

A hátországban folyó aknamunkánál nagyobb veszélyeket rejtett magá
ban az, hogy a szervezkedés egyik centruma a Vörös Hadsereg vezérkará
ban volt. A vezérkari tisztek között nagy volt az ingadozók, valamint az el
lenforradalmárok aránya. A vezérkariak körében a „balra fordulás" is sok
kal lassúbb volt, mint ahogyan ez a csapatoknál levő tisztek egy részénél 
bekövetkezett. A proletárhatalommal szimpatizálók hosszú ideig meggyőző
dés nélkül irányították a csapatokat, a kapitulánsok és az ellenforradalmárok 
pedig rendkívül óvatosak voltak. 

A vezérkarban folyó szervezkedést nem sikerült felszámolni —• s csak né
hányat tartóztattak le a szervezés irányítói közül, például július 9-én Fleisch-
man Móric alezredest, aki Gödöllőn tiszteket nyert meg az ellenforradalom 
számára —• de a viszonylag széles hálózat likvidálására nem került sor. 

Az ellenforradalmi tisztek az északi területek kiürítése után közvetlenül 
segítséget kaptak Julier Ferenctől és a vezérkarnál szolgáló többi árulótól. 
E csoport tagjai a Vörös Hadsereg első hadműveletei és az északi offenzíva 
alatt még nem léptek fel a munkásállam ellen, de amikor növekedtek a ne
hézségek, aktivizálódtak. Stromfeld lemondása után Julier személyében 
olyan egyén került a Vörös Hadsereg vezérkari főnökének posztjára, aki 
kapcsolatban volt a szegedi ellenforradalmárokkal és támogatta az ellenfor
radalmat. 

A főhadiszállás árulói felismerték, hogy a Vörös Hadsereg északi vissza
vonulása lehetőséget teremtett a hadsereg s az ország belső helyzetének 
megerősítésére. A tanácskormány belpolitikai helyzetéről írta Julier, hogy 
,,.. . a június 24-i ellenforradalom a polgárság szervezetlenségét mutatta: a 
hadsereg a csehek ellen jó volt — tehát a belrend fenntartására is meg fog 
felelni . . . a munkásság . . . a régi társadalmi rendre való visszatérésről még 
hallani sem akar."11 

Az árulók arra az elhatározásra jutottak, hogy a Vörös Hadsereget olyan 
offenzíva végrehajtására késztetik, amely kudarcot eredményez. 

Böhm siettette az északi területek kiürítését és parancsot adott a táma
dási tervek kidolgozására. Július 10-én Böhm a gödöllői főparancsnokságon 
tájékoztatta Kun Bélát és Szamuely Tibort a támadás előkészületeiről. A két 
elvtárs nem értett egyet a támadás megindításával, de az új támadás ter
veit a Forradalmi Kormányzótanács jóváhagyta, és az offenzíva július 20-án 
megkezdődött. 

Az árulók a Vörös Hadsereg harcképes egységeinek alig 50 százalékát vo
nultatták fel a románok ellen, s 78 gyalogzászlóalj, 3 lovasosztály, 91 üteg 
állt szemben a románok 92 zászlóaljával, 58 lovasszázadával és 30 ütegével. 

A tüzérségi fölény is csak látszólagos volt, mert nem biztosítottak ele
gendő lőszert az ütegeknek. A haditerv a támadó fő csoportok szárnyait 
nem biztosította. Mindezekről az árulók értesítették Bécsen keresztül az an
gol katonai missziót, s a titkos okmányok a román parancsnokságra kerül
tek.12 

11 Julier Ferenc: Ellenforradalmi lélekkel a Vörös Hadsereg élén. Magyarország, 1927. 
július 13. 

12 Nemes Dezső: Az ellenforradalom története Magyarországon. Budapest, Akadémiai Ki
adó, 1962. 23. o. 
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A Vörös Hadsereg offenzívája a kezdeti siker u tán a túlerő és az árulás 
következtében összeomlott. Egy polgári publicista, vezérkari tisztek közlé
seire támaszkodva állapította meg, hogy , , . . . a Jul ier által vezetett offen
zíva . . . bő alkalmat n y ú j t o t t . . . ahhoz, hogy siettesse a bomlást."1 3 

Az árulásra jellemző volt, hogy „egy egész dandár gyakorló tölténnyel 
kezdte meg az offenzívát".1 '1 

Jul ier július 25-én a román csapatok főerőinek harcbavetésekor a Vörös 
Hadsereg nagy részét visszarendelte a Tisza mögé. A román egységek július 
30-án megkezdték az átkelést a Tiszán, és a főváros felé indul tak: a Tanács
köztársaság sorsa megpecsételődött. 

A Tanácsköztársaság megdöntésében az intervenció volt a meghatározó: 
a belső ellenforradalmi lázadások, árulások szerepe eltörpült az interven
ció katonai túlereje mellett. 

A magyar ellenforradalom vezetői sem tar to t ták lehetségesnek, hogy bel
ső erők felhasználásával döntő csapást lehessen mérni a Tanácsköztársaság
ra. Kozma Miklós, a tiszti ellenforradalom egyik vezetője is elismerte, hogy 
a Tanácsköztársaságon belül „nem lehetséges olyan megszervezés, amely 
erőszakkal képes megdönteni a rendszert és kézbe venni a hatalmat."1 5 

A Tanácsköztársaság vereségét ugyanakkor gyorsította az árulás és az el
lenforradalmi tevékenység. 

A munkáshata lomnak szüksége volt a régi katonatisztekre — általában a 
volt burzsoá appará tus jelentős részének megtar tására J,i —, ugyanakkor 
szükség lett volna a következetesebb ellenőrzésre, és erősítette volna a Vö
rös Hadsereget, ha nagyobb számú munkás t helyeznek parancsnoki beosztás
ba. Ezek a körülmények megkönnyítet ték a régi tisztek aktivizálódását, amit 
fokozott, hogy nem volt idő ,,a hadsereg t iszt ikarának megtisztítására."1 7 

A Vörös Hadseregben szolgáló ellenforradalmár tisztek a Tanácsköztársa
ság megdöntése u tán vezető beosztásokat kaptak az ellenforradalmi rend
szerben.18 

2. A MAGYAR ELLENFORRADALMÁROK KATONAI ELŐKÉSZÜLETEI 
AUSZTRIÁBAN, ARADON ÉS SZEGEDEN 

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ELLEN. 
A „NEMZETI HADSEREG" MEGSZERVEZÉSÉNEK KEZDETEI 

a) A magyar ellenforradalmárok katonai tervei és akciói Ausztriában 
a Tanácsköztársaság ellen 

A Magyar Tanácsköztársaság elleni intervenciót — amelyet a nemzetközi 
imperializmus készített elő és irányított — kiegészítette a magyar ellen
forradalmároknak az an tan tha ta lmak és a környező tőkés államok részéről 
nyújtot t burkol t vagy nyílt támogatás. 

13 Budapes t i Közlöny, 1919. augusz tus 15. 
14 Uo. 
15 Kozma Miklós: Az összeomlás. 1918—1919. Budapes t , A thenaeum, 1933. 189. o. 
16 V. ö. Lenin Művei 28. kö t . Budapes t , Szikra, 1952. 405. o. 
17 A m a g y a r fo r rada lmi m u n k á s m o z g a l o m tör téne te . I. m. 266. o. 
tó Laka tos Géza és Sztójay Döme az e l lenforradalmi r endsze rben minisz te re lnökök let

t ek — Laka tos a Tanácsköz t á r sa ság alat t vezé rka r i beosz tásban szolgált, Sztójay a Hadügyi 
Népbiztosság felderí tő osztályát vezet te . Wer th H e n r i k és Béldy Alajos magas pa rancsnok i 
beosz tásban vol tak a Vörös Hadseregben . Béldy a l t ábornagy lett, Wer th Henr ik vezérkar i 
főnöki posztot töl töt t be az e l lenfor rada lmi hadse regben . Hor thy I s tvánt t á b o r n o k k á léptet
t ék elő. S ré te r I s tván és Schnetzer Fe renc honvéde lmi miniszter , Bozó Pá l vá rmegye i ka
tonai paranes i iok lett . 
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Az imperialista államok — elsősorban az Amerikai Egyesült Államok, 
Franciaország és Anglia — közreműködtek a Szovjet-Oroszország és a Ma
gyar Tanácsköztársaság elleni intervencióban, felléptek a forradalmi mozga
lom térnyerése ellen, és segítették a magyar ellenforradalom erőinek a ma
gyar proletárdiktatúra területén, Ausztriában, Aradon és Szegeden folyta
tott akcióit. 

Ausztria koalíciós kormánya az antanthatalmak és az osztrák uralkodó 
osztályok érdekeit képviselve — tartva a proletárdiktatúra feltételeinek 
gyors érlelődésétől is — lehetőséget biztosított az Ausztriába menekült 
magyar ellenforradalmárok tevékenységének, amit az antant bécsi misz-
szióinak politikája is megerősített. 

A Tanácsköztársaság idején az ellenforradalom fő erői Ausztriában, Ara
don, majd a francia megszállás alá kerülő Szegeden hozták létre politikai és 
katonai bázisaikat, amelyek irányították a proletárállam ellen kibontakozó 
aknamunkát. 

A magyar ellenforradalmárok 1919. április 12-én Bécsben Bethlen István 
gróf vezetésével létrehozták az Antibolsevista Komitét, amely szervezte az 
ellenforradalmárokat, az antanthatalmak bécsi misszióinál szorgalmazta a 
a Tanácsköztársaság elleni katonai támadásokat, és támogatta a hazai el
lenforradalmi megmozdulásokat. 

A komité vezetői két csoportot alkottak. Bethlen István gróf, Gratz Gusz
táv, Zichy Géza gróf, Zichy István gróf, Ráday Gedeon gróf, Batthyány Ti
vadar gróf elsősorban az ellenforradalom politikai irányítását végezték. 
Szmrecsányi György, Pallavicini György őrgróf, Sigray Antal gróf, Lehár 
Antal báró, Gömbös Gyula, Wild József és Hefty Richard főként az ellen
forradalom fegyveres szervezésével foglalkoztak. Ök irányították Ausztriá
ban az osztrák és magyar katonák toborzását, bekapcsolódtak a nyugat-du
nántúli ellenforradalmi fellépések megszervezésébe, Szegedre katonákat 
küldtek és előkészítették a Bruck-Királyhidánál indított betörést a Tanács
köztársaság ellen. 

A két csoport tagjai gyakran közösen dolgoztak ellenforradalmi akciók 
szervezésén, de amíg Bethlenek jobban mérlegelték a nemzetközi helyze
tet és a Tanácsköztársaság politikai viszonyait, a másik csoport tagjai sok
kal aktívabban kapcsolódtak a Tanácsköztársaság ellen irányuló aknamun
kába. Ezek az ellenforradalmárok kisebb vagyonnal rendelkeztek, mint 
Bethlen csoportjának tagjai, sokan közülük a középrétegekhez tartoztak, és 
egy Tanácsköztársaság elleni sikeres fellépésen keresztül akarták karrierjü
ket megalapozni. Céljukhoz viszont ők is döntően más erőket akartak fel
használni. Személyesen csak veszélytelen akciókban vettek részt. Aktivitá
sukra mindenesetre jellemző volt, hogy a bécsi emigráció vezetőinek fonto-
sabb tanácskozásain is megjelentek, függetlenül attól, hogy részvételüket igé
nyelték volna. A bécsi kulisszák mögött folyó megbeszélésekről ironikusan 
jegyezte meg Battyhány gróf, hogy azokon rendszeresen „egy sereg fiatal 
tiszt is megjelent."19 

A nyugat-magyarországi akciókat Bécsből Sigray irányította, aki tervet ké
szített arra, hogy német és osztrák nacionalista katonai szervezetekkel 
együttműködve Nyugat-Magyarországra betörnek és e területeket elszakít
ják a Tanácsköztársaságtól. A tervről Bethlen állásfoglalása miatt lemond
tak, ugyanakkor arra törekedtek, hogy a Dunántúlon egy önálló ellenforra
dalmi központot hozzanak létre. 

Bethlen és a mögötte tömörülő arisztokraták elsősorban az antant segítsé
gével igyekeztek céljukat elérni. E szándék mögött az a felismerés húzódott 

10 Batthyány Tivadar: Beszámolóm. II. Budapest, 1927. 218. o. 
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meg, hogy tisztában voltak a magyar ellenforradalmárok önálló és sikeres 
fellépésének irrealitásával. 

Szmrecsányiék kezdetben Bethlenek elgondolásától eltérően, saját erejük 
felhasználásával igyekeztek céljukat elérni — ugyanakkor minden támoga
tást elfogadtak kalandor terveikhez. Ausztriában mintegy 40—50 000 magyar 
emigráns élt, s ezekből kívánták a betöréshez szükséges elemeket össze
gyűjteni. A katonai toborozás áprilisban kezdődött, elsősorban a Bécsben 
tartózkodó tisztek körében, akiknek száma mintegy 10—12 000 volt.20 Bécs
ben illegális toborzóirodákat létesítettek ügynökök és katonatisztek beszer
vezésére. Toborzóirodák működtek a Führichgasse 4., a Stahlburg-gasse 7., a 
Lerchenfelder-strasse 7. szám alatt, ahol a jelentkezők kisebb-nagyobb össze
geket kaptak. 

A toborzottak között voltak magyar és osztrák katonatisztek, de nem hiá
nyoztak a lumpenproletár elemek sem. Az osztrák tiszteket Nogel osztrák 
főhadnagy toborozta Hefty felkérésére. A jelentkező osztrák tisztek 4000 
korona előleget kaptak a feladat vállalásakor.21 

Wild százados a bécsi lapokban hirdetést tett közzé. A közlés nem jelölte 
meg, milyen feladatra toboroznak. Szűkszavúan csak azt jelezte: „keresz
tény, erős fiatalemberek jól jövedelmező foglalkozást nyernek."22 

A toborzáshoz fűzött remények nem váltak be. Mindössze néhány százan 
jelentkeztek a könnyű siker reményében, vagy ellenforradalmi magatar
tásuk bizonyítása céljából. A „toborzottak" felvették az előleget, nyilatkoza
tot tettek „egy vállalkozás"-ban való részvételről, majd szétszéledtek. 

A komité a bécsi munkások tiltakozására s az osztrák kormány felszólítá
sára kénytelen volt az irodák működését felfüggeszteni. Az osztrák kormány 
e lépésre a Tanácsköztársasággal való diplomáciai kapcsolata és az osztrák 
békeszerződés tervének megismerése után szánta rá magát — ugyanakkor 
továbbra is .megengedte a magyar ellenforradalniárokniak Ausztriában való 
tartózkodását. 

Az ellenforradalmároknak pénzre volt szükségük, hogy fellépést kísérel
hessenek meg a magyar proletárdiktatúra ellen. A szervezők kénytelenek 
voltak tudomásul venni, hogy csak ellenszolgáltatásért tudnak híveket to
borozni. 

Bethlen a párizsi békekonferenciától akart mintegy 20—30 millió koronát 
kérni fegyveres erő létrehozására — de kérelmét az antanthatalmak képvi
selői válaszra sem méltatták. Az ellenforradalmárok a bécsi Rotschild bank
hoz fordultak kölcsönért, de mivel a bankház ragaszkodott ahhoz, hogy a 
magyar arisztokraták külföldi birtokait terheljék meg a kölcsön összegével, 
mindössze 3 millió koronát kértek Pallavicini és Schönbron grófok osztrák 
birtokainak terhére, s más utat választottak az anyagiak fedezésére. 

Május 2-án egy emigráns tiszti csoport támadást indított a Tanácsköztár
saság bécsi követsége ellen és elrabolták a követség pénzét. Amikor Bolgár 
Elek követ Budapestre távozott, Takách-Tolvay József gróf vezetésével be
törtek a követségre és elraboltak mintegy 140 millió koronát, 70 000 francia 
és 30 000 svájci frankot. A támadók a Budapestről visszaérkező Bolgár Ele
ket és az egyik vezető tisztviselőt több napig fogva tartották. Az osztrák 
hatóságok csak késedelmesen avatkoztak be és szabadították ki a követség 
vezetőit. 

20 Windischgraetz Lajos herceg Clarensből 1919. június 29-én Honthyhoz küldött levelében 
kb. 12 000 tisztről írt. Szerinte ezek rendelkezésre alltak „bárminő komoly akcióra . . . a 
rend és a régi területi integritás helyreállítására." (Horthy Miklós: titkos iratai. Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó, 1962. 10. o.) 

21 Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. Budapest, 1920. 60. o. 
22 uo. 58. o. 
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A komité a rablott pénzt fegyverek vásárlására és a magyarországi el
lenforradalmi lázadások támogatására fordította. A milliókból fedezték az 
emigránsok fényűző életét, és a szegedi kormány is részesült az elrabolt pénz
ből.23 

A bécsi követség kirablása után az ellenforradalmi emigráció támadási 
tervet dolgozott ki a Tanácsköztársaság területére való betöréshez. A terv 
arra irányult, hogy Bruck-Királyhidánál egy fegyveres csoport betör, ezzel 
párhuzamosan megkezdődik a csornai és magyaróvári felkelés, majd a fegy
veres csoportok Sopron ellen indulnak, s ott ellenforradalmi kormányt hoz
nak létre. Az ellenforradalmárok gyorsan igyekeztek elérni céljukat, mert 
Allizé francia követ és Cunninghame ezeredes, a bécsi angol misszió vezetője 
ígéretet tett a támogatásra, ha a komité magyar területen gyakorolja a ha
talmat.24 

Az akció Magyaróvár területén bontakozott ki, ahol Bánó őrnagy és Pa
na j ott százados toborozta a tiszteket a lázadáshoz. A belügyi szervek felfi
gyeltek a szervezkedésre és Bánóék Ausztriába szöktek. Május 3-án a reak
ciós tisztek puccsot robbantottak ki Magyaróváron, de azt néhány óra alatt 
likvidálták és mintegy harminc lázadót letartóztattak. Május 5-én Királyhi-
dán leváltották a gyanús tiszteket és a vörös egységeket megerősítették. A 
május 7-i csornai felkelést szintén leverték. Ezekkel az intézkedésekkel meg
előzték, hogy a Brucknál készülő betörés belülről támogatást kapjon. 

Május 5-én Bécsben riadóztatták a beszervezett tiszteket. Bánó őrnagy 
meghatározta a feladatokat: betörni Királyhidára s az ott csatlakozókkal 
együtt előnyomulni Sopron felé. 

Még aznap tájékoztatták Cunninghame ezredest arról, hogy a támadást 
2000 fővel hajtják végre. A tervhez tartozott, hogy hat repülőgép május 6-án 
berepül Nyugat-Magyarországra s jelt ad Királyhida, Magyaróvár, Győr, 
Csorna és Kapuvár ellenforradalmárainak a felkelésre. 

A repülők felhasználása elmaradt, a lázadások meghiúsultak, a Vörös 
Őrség királyhidai csoportja sem csatlakozott a brucki puccsistákhoz, pedig 
a hídfő kiépítésének ez lett volna az egyik fontos láncszeme. 

A támadás napját május 7-re tűzték ki, de a toborzott 400 osztrák fegyve
res nem érkezett meg Bruckba, s a magyarok közül is először csak harminc 
fő jelent meg. A támadás végül május 8-án éjjel kezdődött és kudarccal 
végződött. 

A királyhidai karhatalom erős tűzzel fogadta a támadókat, akik gyorsan 
visszavonultak. A visszavonuló 62 fehér tisztet az osztrák hatóságok szedték 
össze, majd néhány napig őrizet alatt tartották. A brucki puccs és vele 
együtt az a hiú remény, hogy a támadók támogatást kapnak magyar terü
leten, csúfos kudarcot szenvedett. Terveikről írta a Vörös Üjság: céljuk 
volt, hogy „Királyhidán egyesülnek társaikkal, azután agitációs központot 
rendeznek be . . . és megkezdik Nyugat-Magyarországon a kommunistaelle
nes propagandát. . . Királyhidán kormányt alakítottak volna."25 

A kudarc feltárta az Ausztriában szervezkedő és a Magyarországon ak
tivizálódó ellenforradalmárok erőtlenségét. Az osztrák területen levő sok 
tízezer emigránsból osztrák támogatás ellenére is csak egy kis létszámú osz
tagot sikerült verbuválni, de ez sem volt hajlandó küzdeni. 

23 Bethlen miniszterelnök 1921. május 31-én az igazságügyminiszternek küldött átiratában 
közölte, hogy az elrabolt pénzből „15 millió korona a magyarországi Tanácsköztársaság vé
gett Bécsben akkoriban vezetésem alatt szervezett ellenforradalmi actio céljaira vétetett 
igénybe". (OL. Miniszterelnöki iratok, 1920. II. tétel, 298. sz.) — Szmrecsányi és csoportja 
50 milliót használt fel ellenforradalmi célokra. A feltüntetett két összegből küldtek a sze
gedieknek is. A bécsi rendőrség mintegy 70 millió koronát lefoglalt a rablás követően. 

-'í Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Budapest, 1935. 207. o». 
25 Vörös Újság, Budapest, 1919. május 9. 
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A komité a kalandor vállalkozás után új alapokra helyezte a fegyveres cso
portok szervezését. Egyelőre nem vállalkoztak közvetlen betörés előkészíté
sére, hanem az Ausztriában levő ellenforradalmárok öszegyűjtésén és a ma
gyarországi lázadók megsegítésén tevékenykedtek. 

A fegyveres csoportok szervezését Lehár ezredes vette át, aki „ . . . felaján
lotta, hogy a nyugat-magyarországi akció katonai szervezését és kivitelét 
elvállalja.... őt ezzel a bécsi ellenforradalmi comité meg is bízta."26 

1919 júniusában az osztrák kormány hozzájárult, hogy a Magyarországról 
emigrált katonatiszteket Feldbachban összegyűjtsék. Anton Rintelen, Stájer
ország tartományfőnöke nyíltan elismerte, hogy itt gyülekeztek a fehér
gárdista csapatok: „Lehetővé tettem, hogy Feldbachban gyűjtőtábort lé
tesítsenek a magyar fehérgárdisták számára."27 Felbach mellett Aspangban 
is volt hasonló katonai tábor. 

Kun Béla 1919. június 12-én jegyzékben tiltakozott Bauer osztrák külügyi 
államtitkárnál a fehér tisztek támogatása miatt. A jegyzék közölte, hogy a 
toborzott tisztek létszámát „ . . . néhány ezer főre becsülik. Legnagyobb ré
szüket Bécsben, Wiener-Neustadtban és Grazban toborozták".28 

A tiltakozásra az osztrákok a Tanácsköztársaság ellen nyíltan szervez
kedő ellenforadalmár tiszteket „internálták" a felbachi táborba. Az oszt
rák kormány a magyar elenforradalmár katonákat egy helyen tömörí
tette, s ezzel látszólag eleget tett a Forradalmi Kormányzótanács követelé
sének. A táborból Fehringbe, a táborparancsnoksághoz küldött egyik jelen
tés — utalva a tisztek helyzetére — megállapította, hogy az „alig emlékez
tet egy internálásra."29 A tábor létszáma gyakran változott. A legnagyobb 
létszáma kb. 1500 fő volt. Sigray gróf a felbachi tábor megszervezését" . . . a 
mindig nagyobb tömegekben Magyarországról átmenekülő tisztek . . . egysé
ges vezetés alá"30 helyezése céljából tartotta szükségesnek. A tisztek töme
ges szökése azonban nem következett be. A Vörös Hadseregben szolgáló 
tisztek közül alig félszázán emigráltak. A Ludovika Akadémia volt növendé
keinek csak kis hányada szökött Ausztriába. A szolgálatot nem teljesítő ka
tonatisztek közül sokan hagyták el az országot — de ezek többsége már a 
Tanácsköztársaság győzelme előtt emigrált. A „tömeges menekülés" jelsza
vára azért volt szüksége az ellenforradalom vezetőinek, hogy a szervezke
dést a külállamok képviselői, de elsősorban Ausztria kormánya előtt leplez
zék és így támogatást kapjanak. 

Az Ausztriában levő ellenforradalmárok — a követségtől elrabolt pénzből 
— fegyvereket és felszerelést vásároltak. Ezek egy részét tartalékolták a 
feldbachiak számára, más részét a Dunántúlon működő lázadókhoz juttat
ták el. A Vas megyei lékai és felső-őrsi ellenforradalmárok több mint 300 
lőfegyvert, két kocsi lőszert, géppuskákat és kézigránátokat kaptak a stájer 
területen levő ellenforradalmároktól.31 

A dunántúli ellenforradalmárokat Szmrecsányiék támogatták. A brucki ku
darc után közvetett erők felhasználásával akarták megvetni lábukat Nyu
gat-Dunántúlon. Ez az állásfoglalás a komitén belül nagy vitát eredménye-

26 Nemzeti Üjság, Szombathely, 1919. december 16. 
2~ Anton Rintelen: Erinnerungen an öesterreich. München, F. Bruckmann Verlag, 1941. 

106. o. 
28 A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m válogatot t d o k u m e n t u m a i . 6. A. 1919. III—1919. V n i . Bu

dapest , Kossu th Könyvk iadó , 1959. 691. o. 
29 Hadtörténelmi Intézet Levéltára, (a továbbiakban HIL.) Hazatérő Fogadóbizottság 1919— 

1922. Nyugat-magyarországi katonai parancsnokság naplója, Feldbach. 2. o. — A német 
nyelvű napló rendszeresen beszámolt a táborban elhelyezett ellenforradalmár tisztek hely
zetéről, akik öt csoportot alkottak, napidíjban, ellátásban részesültek és katonai fegyelem 
alatt voltak. 

30 Nemzet i Üjiság, Szombathely , 1919. december 16. 
31 Nagy Zsuzsa: i. m. 139. o. 
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zett a szegedi „kormány" létrejötte után „Sokan azon voltak, hogy minden 
erőt Szegedre kell összpontosítani és a dunántúli akció tervét el kell ejteni."32 

Elsősorban Sigray és Lehár tartottak ki amellett, hogy a Dunántúlon le
gyen olyan ellenforradalmi bázis, mint Szegeden. A dunántúli lázadások ve
resége, a szegedi ellenforradalmi „kormány" fokozatos erősödése, valamint 
a bécsi komité vezetőinek a szegediek felé történő orientálódása azonban 
új helyzetet teremtett, s ehhez kellett igazodnia az Ausztriában tartózko
dó ellenforradalmi csoportoknak. Ezek a körülmények azt jelentették, hogy 
Bethlenek és Szmrecsányiék kapcsolataik és erőik jelentős részét a szegedi 
„kormány" támogatására fordították, de nem mondtak le arról, hogy Dunán
túlon hatalmi központot szervezzenek. 

Bethlen a kudarcot is szem előtt tartva a szegedi „kabinet" létrejötte 
után alapvető tennivalónak tekintette a fegyveres erő szervezését. Állás
pontját a különböző „érdekek kegyetlen és durva"33 küzdelmének várható 
erősödésével indokolta. 

b) Az aradi és szegedi ellenforradalom katonai tervei és a „nemzeti hadsereg" 
létrehozásának első periódusa 

A szegedi ellenforradalmi kormány az 1919. május 5-én Aradon létreho
zott bizottság tevékenységét folytatta. Az aradi szervezkedés célja az volt, 
hogy francia és román támogatással tömörítsék az ellenforradalmárokat. 
A csoport az ellenforradalmárok szűkkörű bizottsága volt, amely önmagát 
„kormánnyá" nyilvánította Károlyi Gyula gróf vezetésével. 

A francia kormány üdvözölte az aradi „kabinet" létrejöttét. Clemenceau 
minisztereielnök és Foch tábornok közölte a belgrádi francia főparancsnok
sággal, hogy „a magyarságnak ellenforradalmi küzdelmét. . . rokonszenvvel 
nézik és azt támogatják."34 

Franciaország uralkodó körei az első világháború végén Európában meg
szerzett pozícióinak megtartását és a forradalmi mozgalom visszaszorítását 
tűzték célul. A Balkánon, Aradon és Szegeden állomásozó francia egységek 
e politika jegyében segítették a Tanácsköztársaság elleni intervenciót, és 
nyújtottak támogatást a magyar ellenforradalom erőinek. 

Az aradi ellenforradalmárok „hadügyminisztere", Szabó Zoltán és Bartha 
Ábel, a „belügyi" tárca vezetője, megszervezte a „nemzeti hadsereg" első csa
patát, mintegy 600 csendőrből és katonából. Ellátásukról a franciák gondos
kodtak.35 Aradon Gondrecourt francia tábornok segítséget és védelmet biz
tosított Károlyiaknak. 

Károlyiék az Antibolsevista Komité szegedi végrehajtó bizottságával tör
ténő megállapodás alapján elhatározták, hogy székhelyüket Szegedre teszik 
át és ott elismertetik magukat a franciákkal. 

Károlyiék május 9-én indultak Szegedre, de Mezőhegyesen a román csa
patok letartóztatták, s csak két hét múlva engedték őket Szegedre. Itt a „kor
mány" június 1-én ismét megalakult, kiegészülve a szegedi ellenforradalmi 
csoportok vezetőivel. A hadügyi tárca vezetésével Horthy Miklóst, az Oszt
rák—Magyar Monarchia ellentengernagyát bízták meg. Károlyi még Arad
ról felkérte Horthyt, hogy vállalja el az ellenkormány hadseregének meg
szervezését. Bécsből Bethlen is futárt küldött hasonló céllal az ellentenger-

32 Nemzeti Üjság, Szombathely, 1919. december 16. 
33 Sebess Dénes: Bethlen I s tván gróf. Budapes t , 1928. 296. o. 
34 Pesti Napló, 1919. december 25. 
35 Baríha Abel: Az álforradalomtól a nemzet újjáébredéséig. Budapest, 1920. 36. o. 
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nagyhoz. „Én terméseztesen nyomban ráálltam, hogy a hozzám intézett fel
hívásnak eleget tegyek"36 — írta Horthy „Emlékiratai"-ban. 

Az ellenforadalom vezetői számára Horthy múltja biztosítékot jelentett 
arra, hogy milyen szellemű lesz a vezetése alá kerülő fehér hadsereg, de 
,,. . . ha történetesen bárki más ment volna ebben az időben a régi generáli
sok közül. . . akkor annak adták volna át"37 a katonai vezetést. 

Horthy május 30-án érkezett Szegedre s tárgyalt Károlyival. A megbe
szélés csak formai jellegű volt, nem azért, mintha Horthy „nyomban" vál
lalta volna a miniszterséget — inkább, mert meg akart győződni arról, 
van-e egyáltalán valamilyen fegyveres bázis, amelyre számíthat. A Szegeden 
tartózkodó katonatisztek ellenforradalmi magatartásáról és létszámáról érte
sülve egy heti haladókot kért, majd vállalta a reá bízott szerepet. A had
ügyi tárca, ugyanúgy, mint az egész „kabinet", a francia megszállók védő
szárnyai alatt működött. A francia hadsereg egységei az 1918. november 13-
án Belgrádban aláírt fegyverszüneti egyezmény alapján tartották megszáll
va Szegedet és környékét. A szegedi francia városparancsnokság közremű
ködésével döntötték meg monarchista tisztek Szegeden a proletárhatalmat. 

A fehér hadsereg első egységeit a Szegeden tartózkodó ellenforradalmár 
tisztekből, a Mars-laktanyában lefegyverzett katonák egy részéből, a Sze
gedre érkező ellenforradalmárokból és a toborzásokon jelentkezőkből szer
vezték meg 1919. május 6. és július 30. között. 

A szervezés május elején kezdődött. A Bécsből, Aradról és a Bánátból 
Szegedre érkező katonatisztek tiszti csoportokat alakítottak, majd előkészí
tették a Szegeden levő magyar katonai egységek lefegyverzését és „nem
zeti" alapon történő újjászervezését. 

Az első akció Tabódy Zsolt ezredes kerületi katonai parancsnok leváltá
sára irányult, aki a magyar katonai egységek vezetését a proletárhatalom 
érdekeinek megfelelően akarta végezni. Április 13-án Dobokay őrnagy fel
kereste Betrix ezredest, a francia katonai városparancsnokot, és tiszttársai 
nevében Tabódy eltávolítását kérte. Betrix a román intervenció kezdete 
után hajlandó volt a kérés támogatására. Charpy francia tábornok, a Sze
ged környékén tartózkodó francia csapatok parancsnoka április 17-én kije
lentette: „ahol franciák vannak, ott nincs kommunizmus"38. 

A franciáknak ez a magatartása megkönnyítette az ellenforradalmárok 
céljainak elérését. Betrix április 28-án Tabódyhoz küldött átiratában meg
tiltotta, hogy a magyar katonák vörös sapkarózsát hordjanak. Gömbös Gyula 
még aznap jegyzékben követelte Charpy tábornoktól Tabódy eltávolítását. 
Charpy május 1-én Szombathelyi alezredest kinevezte Tabódy utódjának. 
Tabódy nem volt kommunista, de nem akarta a szervezkedő ellenforradal
mat támogatni — így került ellentétbe az ellenforradalmár tisztekkel. 

Szombathelyi elrendelte az 1918. október 31-e előtt használatban levő ka
tonai szabályzatok életbeléptetését. Az 1919. május 5-én keltezett 103. számú 
parancsában kötelezővé tette a régi rendfokozatok viselését, megszüntette 
a bizalmi rendszert, és megtiltotta az elvtárs megszólítás használatát. Ezeket 
az intézkedéseket és elveket a francia bábáskodás mellett is csak terrorral, 
megfélemlítéssel és a kommunista katonák bebörtönzésével, az ellenforradal
mi propaganda felhasználásával lehetett érvényesíteni. 

Tabódy eltávolítását a kommunista katonák bebörtönzése követte. Szom
bathelyi elrendelte a Mars téri laktanya vöröskatonáinak lefegyverzését. 

A kommunista legénység letartóztatása előtt — május 6-án este — a lakta-

36 Horthy Miklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953. 112. o. 
37 HIL. T a n u l m á n y o k 260/2556. sz. Kádár Gyula v isszaemlékezése. 17. o. 
33 HIL. VKF. 1939. IV. o. 43191. sz. III . fej . 48. o. 
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nyában gyűlésre hívták össze az altiszteket. A teremből egyénkén kihívták 
a kommunistákat és letartóztatták őket. Ugyanakkor elfogták azokat a tiszte
ket is, akik nem voltak hajlandók a puccsra. 

Május 7-én reggel egy tiszti század fegyver nélkül, polgári ruhában egy 
csendőr csoporttal behatolt a Mars téri laktanyába. Diendorfer alezredes 
a fegyver nélkül felsorakozott legénység előtt beszédet tartott, amíg a tiszti 
század a legénységi körletekben felfegyverezte magát és az őrséget leszerel
te. A kommunista katonákat — előre összeállított lista alapján — letartóz
tatták és a Csillag börtönbe szállították. 

A 46. gyalogezred parancsnoka a kommunista katonák letartóztatását a 
„nemzeti hadsereg" szervezése előfeltételének tekintette és megállapította, 
hogy több katonai egyént, „akiknek a hadseregben való megmaradása. . . 
kívánatos nem volt, május 7-én letartóztattak."39 A letartóztatottak száma 
mintegy 100—150 fő volt'/0 

A megfélemlített legénységből összeállítottak két századot és május 9-én 
két tiszti és két legénységi század az ellenforradalmárok rendelkezésére 
állt. Betrix ezredes a szegedi helyőrség létszámát 490 főben állapította 
meg. Május 15-én Rondenay ezredes — Betrix utóda — engedélyezte, hogy 
a helyőrség létszámát 1300 főre emeljék. Ennek elérése azonban egyelőre 
nem sikerült. 

A szegedi „kormány" fegyveres katonákat tudva maga mögött június 2-án 
Charpy tábornok engedélyével közreadta programját. A közlemény szerint a 
fehér „kormány" érvénytelennek tekintette a Tanácsköztársaság rendeleteit, 
feladatként jelölte meg a karhatalom szervezését és a proletárdiktatúra el
leni harcot.41 

Károlyi a programot igyekezett népszerűsíteni, de ez — hirdetőik népsze
rűtlensége s nézeteik miatt — egy szűk polgári, vagy kimondottan ellenfor
radalmi réteg kivételével nem lelt visszhangra. 

Károlyi proklamációja után Zadravecz István ferencrendi szerzetes be
szédben szólította fel a kormányt és a katonákat, hogy induljanak el „a ha
zaszerzés borzasztó és bizonytalan útjára."7"2 

A katonai vezetés a proklamációt követően abban reménykedett, hogy 
rövid idő alatt ütőképes fegyveres erővel rendelkezik s ennek megfelelően 
különböző parancsnokságokat szerveztek. 

A hadügyi államtitkári teendőkkel Gömbös Gyulát bízták meg, Bernátsky 
Kornél tábornok a szervezendő csapatok parancsnoka, Szombathelyi kerületi 
katonai parancsnok, Svoy Kálmán őrnagy Bernátsky, Dobokay Béla őrnagy 
pedig Szombathelyi vezérkari főnöke lett. A kinevezésekkel párhuzamo
san határozatot hoztak az 1885—1895-ös tíz évfolyam behívására. 

Horthy kiadta a „nemzeti hadsereg" szervezési irányelveit, amely — a rea
litások számbavétele nélkül — a hadsereg létrehozására irányult, s hadmű
veletek megindításáról szólt. Az irányelvek általános tételeket és végrehajtási 
utasításokat tartalmaztak. 

Az irányelvek általános része célként a proletárhatalom megdöntését 
jelölte meg. A meglevő és szervezendő alakulatoknál visszaállította az 1918. 
október 31. előtt érvényben levő szolgálati rendet. A csapatokat „megbízha
tó" tisztekből és altisztekből kellett megszervezni. 

39 HIL. 1919. HM. („Szegedi") Az e l lenforradalmi hadse reg i r a t anyaga . 8. oszt. 1973. sz. 
40 Fodor György százados 100—150 főt említ fel jegyzésében. Dr. Ke lemen k b . 250 főt t ü n 

tet fel könyvében . (Dr. Kelemen Béla: Ada tok a szegedi e l lenforradalom és a szegedi ko r 
m á n y tör téne téhez . Szeged. 1923. 139. o.) 

41 Hivatalos Közlöny, Szeged, 1919. j ún ius 12. 
42 Dr. Kelemen Béla: i. m. 213. o. 
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A végrehajtási rész előkészítési, előnyomulási és pacifikációs időszakot je
lölt meg. 

Az előkészítési időszakban 3—4 zászlóalj, 1 lovasszázad, 1—2 üteg, 1 ár-
kászszázad, 1 vonat és 1 repülő alakulat szervezését tűzték célul. A reális 
helyzet figyelmen kívül hagyását bizonyítja, hogy ekkor lényegében egy ez
reddel akartak fellépni a proletárdiktatúra ellen, amikor a Vörös Hadsereg 
ereje teljében volt és sorra aratta győzelmeit az északi fronton. Számolva 
azzal, hogy csak tisztekből és altisztekből nem tudják létrehozni a tervezett 
alakulatokat, az önkéntes jelentkezést és a behívásokat egyaránt rögzítették. 
A fegyverzetet, lőszert a franciáktól, a katonai ruházatot a lakosságtól és a 
bevonulóktól tervezték biztosítani. 

Az előnyomulás időszakát csak általánosságban körvonalazták. Harcról 
nincs szó az elvekben, csak a katonai erő és karhatalom szervezésétől, s ar
ról, hogy a katonai egységeknek feladata: „a csapatok mögötti területen a 
rend és biztonság fenntartása, megbízhatatlan elemek lefegyverzése"/'3 

Ekkor még nem fedték fel, hogy „a rend és biztonság fenntartása" egyenlő 
a tömegméretű gyilkosságokkal, s még nem körvonalazták a pacifikációs el
gondolásokat sem. 

A hadügyi vezetés az elveket fokozatosan igyekezett érvényesíteni. Június 
5-én hírszerző osztályt szerveztek „a bekövetkezendő hadműveletek sikeres 
megoldása és a bolsevizmus letörése és a gyors hadkiegészítés érdekében."44 

A hírszerző osztály a Tanácsköztársaság elleni diverziós cselekményeket 
irányította, és Szeged körzetében a proletárdiktatúra híveit üldözte. Egy had
műveleti csoportot is szerveztek, amelynek élére Bernátsky tábornokot állí
tották. A központi szervek kiépítése lassan haladt, mivel a rendelkezésre álló 
erők nem voltak számottevőek. 

A katonai vezetés törekvése arra irányult, hogy tömörítse a Szegeden le
vő katonatiszteket és szervezze a Szegedre érkező ellenforradalmárokat. A 
személygyűjtő állomásparancsnokság megszervezése után e parancsnokság a 
tiszteket nyilvántartásba vette ellenforradalmi magatartásuk alapján. Hor-
thyéknak „semmitől sem visszarettenő, régi fajtájú katonákra"45 volt szük
ségük, s ezek elsősorban a Monarchia nevelte katonatisztek voltak. 

A katonatisztek Szegedre érkezése fokozatosan történt — elsősorban 
Ausztriából. A bécsi komité az osztrák fővárosban toborzott, vagy a Feld-
bachban levő tisztek egy részét osztrák útlevéllel — szerb területen keresz
tül — Szegedre irányította. A szegedi szervezkedés erősödése után és a 
brucki kudarc hatására a komité a szegedi ellenforradalmárokat erőteljesen 
támogatta. Bécsben ismét megindult az illegális toborzás a szegedi katonai 
vezetés számára. A központi toborzóiroda a „Pension Felicitas"-ban műkö
dött, és új irodákat is létesítettek. A jelentkezők ekkor arra „kötelezték ma
gukat . . . hogy fegyverrel harcolnak a szegedi kormány szolgálatában."46 

Az útlevelek megszerzésében a tanácskormány bécsi követségének taná
csosa — az áruló Boroviczény — is közreműködött. A szerbek, románok és 
csehek által megszállt területekről is sok katonatiszt érkezett Szegedre.47 

Június elején Prónay Pál százados tárgyalt Károlyival és Horthyval ka
tonai alakulatok szervezéséről s kifejtette: , . . . . főleg tiszti különítmények-

43 HIL. HM. 1919. („Szegedi") A szegedi ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 6. oszt. 40. sz. 
44 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 5. a. oszt. 78. sz. 
45 Horthy Miklós titkos iratai. . . . 12. o. 
46 Hefty: i. m. 55. o. 
47 Ausztriából és a megszállt országrészekből mintegy 2000 katonatiszt gyűlt össze Szege

den 1919. június-július hónapban és lépett be a fehér hadseregbe. „Több (mint 2000 tiszt 
átvágta magát Szegedre" — nyilatkozta Gömbös a Szózat 1919. november 5-i számában. 
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nek a felállítására kell törekednünk. Ezek fogják majd a magját képezhetni 
a további fegyveres szervezkedésünknek."48 

Prónay tiszti százada június 14-én meg is alakult. Az alegységhez négy 
szakasz tartozott, a beosztottak között volt Baky László, Bibó Dénes, Héjjas 
Aurél, Tatoy Arpád, összesen mintegy 80 tiszt. Ez a létszám egy hónap múlva 
kb. 160 főre emelkedett. Prónay alegységének „a háromnegyed része jómó
dú gentry fiú volt."49 

A különítmény létrehozását követte a Baross tiszti század, majd később 
a Moravek—Ostenburg tiszti alakulat megszervezése. A tiszti különítmények 
alkották Horthy szervezés alatt álló fegyveres erőinek fő erejét. 

A legénység toborzása csekély eredményekkel haladt. Egy hirdetmény jú
nius 12-én felszólította Szeged, Algyő, Tápé, Kiskundorozsma 17—50 éves 
férfi lakosait, hogy a megjelölt bizottságoknál június 21—25-én jelentkezze
nek katonai szolgálatra. A hirdetmény kedvezményeket ígért: a csapattest 
megválaszthatóságát, családfenntartóknak az előírtaknál 100 százalékkal 
magasabb családi pótlékot, a családtagoknak ingyenes gyógykezelést, élel
met. A katonáknak előléptetésnél, szabadságolásnál vagy leszerelés esetén 
polgári állások elnyerésénél előnyöket helyezett kilátásba. 

A toborzást azzal is igyekeztek előmozdítani, hogy a jelentkező tisztvise
lőket fegyveres szolgálat vállalására ösztönözték. A kormányhoz ugyanis tö
megesen érkeztek olyan kérelmek, hogy hivatalnoki állásra jelöljék az or
szág különböző megszállt területein levő tisztviselőket. A kérelmekre a „kor
mány" június 13-án rendeletben válaszolt, amely hírül adta, hogy a jelent
kezők Szegeden fegyveres szolgálatot vállalhatnak.50 

A toborzás irányítására bizottság alakult Zichy Aladár gróf, Biedl Samu, 
Koszó István és Zadravecz István részvételével — majd később a bizottság 
polgári és katonai egyénekkel bővült. A bizottság tagjai a lehetőségeket el
térő indokokkal ugyan, de pesszimizmussal mérlegelték. Abban viszont 
egyetértés alakult ki, hogy „a szervezett munkásságra számítani nem lehet 
és nem is szabad".51 

A toborzásnál elsősorban gazdákra, hivatalnokokra és volt hivatásos ka
tonákra számítottak. Zadravecz a toborzás eszméjét alsóvárosi hívei között 
igyekezett népszerűsíteni. A népszerűsítés sikertelenségét elismerve „kérte 
a hadügyi kormányt, hogy valamiféle nyomásfélét is csatoljon a toborzás
hoz, mert ellenkező esetben csődöt mond az egész toborzási akció."52 

Katonai részről felmerült, hogy a toborzás önkéntes jellege ellenére be
hívójegyeket kézbesítenek, s ezzel a megjelenést biztosítsák. A „behívót" 
minden katonakötelesnek ki is küldték júniusban, illetve július elején. 

Felmerült az is, hogy a tartalékos tiszteket becsületügyi bíróság szólítsa 
fel szolgálattételre. Bernátsky tábornok, a Tanácsköztársaság elleni propa
ganda felhasználását tartotta a legjobb eszköznek a toborzáshoz. A kerület 
katonai parancsnoka is borúlátóan ítélte meg a várható eredményeket, mi
vel a szolgálatot teljesítő katonák is nap nap után leszerelési kérelemmel 
fordultak a parancsnoksághoz. 

A katonai toborzás a tervek szerint néhány napig tartott volna, arra épít
ve, hogy rövid idő alatt sikerül mintegy 10 000 főt szolgálattételre bírni. A 
tervezett toborzást nem koronázta siker, s annak idejét meg kellett hosz-
szabbítani. A július 7-én kiadott utasítás hadosztálykeret, majd hadosztály 

4S Párttörténeti Intézet Archivuma. (a továbbiakban PI. Arch.) Prónay Pál Naplója 
II. köt. 74. o. 

49 Hefty: i. m. 77. o. 
50 Hivatalos Közlöny, Szeged, 1919. j ún ius 16. 
51 HIL. VKF. 1919. IV. oszt. 43191. IV. fej . 56. o. 
52 Dr. Kelemen: i. m. 491. o. 
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megszervezését rendelte el, azzal, hogy ,,csak megbízható polgári elemek és 
parasztok sorozhatok".53 

A felhívás toborzásról, a katonai utasítás sorozásról szólt, s ez utal arra, 
hogy az önkéntesség propagálását és a kötelező jellegű sorozást egyaránt 
hangoztatták a tervezett keretek létrehozására. A szervezés kudarcáról írta 
könyvében Nagymihály Sándor: „ . . . a szegedi toborzás nem végződött a 
várt eredménnyel. Valahogy nem m e n t . . . a toborzottak nagy része a me
nekültekből rekrutálódott."54 

A toborzás július végéig tartott, sőt egy toborzó bizottság még szeptem
berben is működött. Július 30-ig 3464 fő jelentkezett a fehér hadseregbe.55 

A toborzottak mintegy harmada hivatásos katona volt, ezek számát növel
ték a tartalékosok, akik a jelentkezők tekintélyes hányadát alkották. Jellem
ző volt az is, hogy a fehér hadseregbe belépni szándékozók fele a Tanács
köztársaság területéről szökött egyénekből verbuválódott. 

A toborzás sikertelenségének fő oka az volt, hogy a szegedi „kormányt" 
— s benne a „hadügyminisztéiium" létjogosultságát — az ellenforradalmáro
kon és a megtévesztetteken kívül senki nem ismerte el, nem nyújtott támo
gatást működéséhez. Szeged népe ugyanúgy elítélte a fehérek tevékenységét, 
mint a Tanácsköztársaság lakossága. 

Szeged dolgozói júniusban sztrájkkal tiltakoztak az ellenforradalmi „kor
mány" ellen. A sztrájk megszüntetését a tiszti századok terrorjával, a kato
nák által irányított sztrájktörőkkel és a franciák közreműködésével érték 
el. A francia városparancsnok — a magyar csendőrség igénybevételével — 
a sztrájk vezetői közül mintegy 60 kommunistát letartóztatott. A munkások 
június 17-én tüntettek a „kormány" ellen, és a provokáló tiszti járőrt meg
támadták. Csak a kivezényelt csendőrök tudták a tüntető tömeget szétosz
latni. Ezek az összetűzések többször megismétlődtek, s pontosan jelezték, 
hogy a „kormány" csak egy szűk rétegre és zsoldosaira támaszkodhat. 

Az általános ellenszenv a toborzások során ismételten megnyilvánult s 
ebben szerepe volt a kommunisták állásfoglalásának. Gömbös kénytelen volt 
elismerni már június végén, hogy a kommunista „agitáció hatalmas munkát 
fejt ki a toborzás megakadályozására."50 Gömbös a belügyi szerveknél in
tézkedéseket sürgetett a toborzás biztosítására és a bizottság tagjainak vé
delmére. 

Szegeden és környékén röplapok szólították fel a lakosságot a „kormány", 
valamint a toborzás elleni akciókra azzal, hogy „Nem vezethetnek félre ben
neteket öntudatos szegedi munkásokat az ide szalasztott grófok, hadiszállí
tók, papok."57 

A katonákhoz és a behívás előtt álló legénységhez szóló röpiratok arra ösz
tönözték a fehér hadsereg katonáit és a jelentkezőket, hogy fogjanak fegy
vert az ellenforradalmárok ellen. 

Sándorfalva lakossága elhatározta, ha behívásokra kerül sor, átmennek a 
Vörös Hadsereg alakulataihoz. Dorozsmán a toborzás meghirdetése után a 
lakosság tüntetően a fehérek lapja helyett a „Proletár" című újságot kö
vetelte, és tiltakozott a toborzás ellen. 

A lakosság állásfoglalása arra késztette a katonai vezetést, hogy a tobor
zást karhatalmi erőkkel biztosítsa, s a jelentkezőket „megbízhatóság" alap
ján osztályozza. A bizottságok a jelentkezőket három kategóriába sorolták. 
Megbízhatónak minősítették azokat, akiknek a bizottság egyik tagja ellen-

53 HXL. VKF. 1919. Sz. n . 
54 Nagymihály Sándor: Egyszer volt Magyarország . Budapes t , 1940. 143. o. 
55 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az el lenforradalmi hadse reg i ra tanyaga . 5. oszt. 1650. sz. 
56 OL. A szegedi e l lenfor rada lmi k o r m á n y be lügyminisz te re . 1919. res . 92. sz. 
57 HIL. HM. 1919. {„Szegedi") Az ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 5. a. oszt. 976. sz. 
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forradalmi állásfoglalását igazolta, vagy annak tevékenysége, származása 
biztosíték volt a „kormány" számára. A többieket a kétségesek, vagy a meg
bízhatatlanok kategóriájába sorolták, és megfigyelés alatt tartották. 

Ezek a rendszabályok a szervezők félelmét is tükrözték, akik attól tartot
tak, hogy olyanok is jelentkeznek, akik a Tanácsköztársaság hívei, s ezek 
kudarcra ítélik a fegyveres erő szervezését. Ennek veszélye reális volt, még 
akkor is, ha zömmel ellenforradalmárok gyülekeztek a toborzó bizottságok
nál, hiszen elég volt néhány kommunista jelentkezése ahhoz, hogy a legény
ség felismerje a „nemzeti" jelszó mögött rejlő igazi célokat, a tőkés restau
rációra való törekvést. 

Az ellenforradalmi propagandát irányító „Magyar Nemzeti Propaganda Bi
zottság" katonai ügyekkel foglalkozó csoportja június 16-án írott jelentésé
ben arról tudósított, hogy „a toborzott legénység között van olyan jelentke
zett is, aki csak azért toboroztatta magát, hogy kommunista agitációt foly
tasson a hadseregben."58 

A propagandaszervek — a hírszerzőkkel együttműködve — a számukra 
nem megbízható egyéneket ellenőrzés alatt tartották, ugyanakkor tanfolya
mokat is szerveztek, hogy a katonákat és a jelentkezőket a propaganda esz
közeivel megnyerjék céljaiknak. 

Júliusbán kéthetes tanfolyamokat szerveztek, ahol a résztvevőket kiképez
ték az ellenforradalom céljainak propagálására. A katonák részére szerve
zett kurzuson tisztek és altisztek vettek részt azzal a céllal, hogy a hadsereg 
tagjait megnyerjék a „kormány" célkitűzéseinek s igyekezzenek azokat a 
„kommunista tanok helytelenségéről meggyőzni".59 

A kéthetes tanfolyamon tartott* előadások a hallgatókat politikai alapkér
désekkel ismertették meg — az ellenforradalom érdekeinek megfelelően. 

A toborzás és a politikai propaganda mellett továbbra is előtérbe maradt 
a hivatásos, valamint a tartalékos tisztek soron kívül történő állománybavé
tele. A katonai vezetés azért követte ezt az utat, mert a toborzott legénység 
behívását a francia hatóságok csak fokozatosan engedélyezték. A katona
tiszteket „menekülteknek" tüntették fel — s így őket a franciák nem sorolták 
az engedélyezett létszámhoz. 

A kerület katonai parancsnoka július 18-án elrendelte, hogy a Tanácsköz
társaság területéről és a megszállt részekből érkező tiszteket azonnal vegyék 
állományba — segély és illetmény előre történő folyósítása mellett. 

Az általános utasításból az derült ki, hogy bíztak a Szegedre érkező ka
tonatisztekben. Ez a bizalom csak látszólagos volt. A kiadott intézkedések 
meghatározták a jelentkező tisztekkel való eljárás szabályait is. 

Minden Szegedre érkező tisztnek jelentkeznie kellett a „személygyűjtő 
állomáson", ahol megállapították a tisztek személyazonosságát és ellenforra
dalmi megbízhatóságát, amit külön „igazoló bizottság" végzett. Ez a szerv a 
tiszteket igazoló eljárás alá vonta és a döntés alapján teljesen megbízhatók, 
politikailag még nem tisztázottak és politikailag megbízhatatlanok kategóriá
jába sorolta őket. 

A „megbízhatókat" beosztották egy tiszti zászlóaljba. A „nem tisztázott"-
akat külön szervezték és ezeket szakaszonként négy-öt tiszt megfigyelés 
alatt tartotta. A „megbízhatatlanok"-hoz sorolt tiszteket letartóztatták. A po
litikai és adminisztratív eszközök együttes alkalmazásával érték el, hogy a 
kis létszámú, néhány ezer főt számláló, zömében hivatásos katonákból álló 
fehér alakulatok keretállományát megszervezhették. 

58 U o . 1059. SZ. 
59 U o . 6. o s z t . 1081. SZ. 
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Az összlétszám alacsony volt, a 8—10 000 főre tervezett katonaság létre
hozása kudarcot vallott. 

A franciák az engedélyezett 1300 főnyi alakulat kiegészítését július elején 
és közepén 500—500 főből álló zászlóalj megszervezésének engedélyezésével 
támogatták, és nem vettek tudomást a „menekült" tisztek felfegyverzéséről 
— ami szabad kezet biztosított a szervezéshez. A franciák Soós tábornokkal 
közölték, hogy hozzájárulnak a tisztek szervezéséhez, de ezt felfegyverzés 
nélkül kell végrehajtani. Soós a döntést úgy realizálta, hogy a tisztek tobor
zását meggyorsította és parancsban közölte, hogy a fegyvereket el kell rej
teni. Mindezek ellenére július végén mindössze egy tiszti zászlóalj, egy lo
vasszázad, két gyalogzászlóalj, egy műszaki, egy tüzér, egy repülő csoport 
kialakítására, s néhány alakulat és vezetési szerv keretének létrehozására 
került sor. A három önálló zászlóalj mellett egy Ferencszállásra kihelyezett 
zászlóalj megszervezése is elkezdődött. 

Minden alapot nélkülöztek azok a hírek, amelyek szerint Horthy Szege
den hadsereggel rendelkezett volna. Az „Action Française" c. francia lap 
július 1-én közölt adata a 20 000 főből álló fegyveres erőről ugyanúgy a 
képzelet szüleménye volt, mint az angol „Times" július 3-án közzétett 8000 
katonából, ágyúkkal, páncélkocsikkal rendelkező fehér csapatokról szóló köz
leménye. 

c) A szegedi ellenforradalom kapcsolata a franciákkal, a szerbekkel, 
a bécsi komitéval és a különböző ellenforradalmi csoportokkal 

Horthyék tudatában voltak gyengeségüknek, s ezt leplezve tettek konkrét 
lépéseket programjuk elismertetése és támogatása érdekében, hatáskörükön 
kívül álló politikai erőknél ugyanúgy, mint más, a Tanácsköztársasággal 
szembenálló államoknál. 

Mindenekelőtt a Szegeden tartózkodó francia katonai parancsnoksággal 
és azok felettes szerveivel igyekeztek számukra gyümölcsöző kapcsolatot ki
építeni. 

A franciák már azzal is segítették az ellenforradalmárokat, hogy műkö
désüket és a toborzást engedélyezték. A francia kormány hivatalosan nem 
ismerte el a szegedi „kormányt", de ez csak formailag befolyásolta a francia 
hadvezetőség magatartását. Gondrecourt tábornok azzal, hogy megtiltott 
mindennemű tüntetést Szegeden, az ellenforradalmi „kormány" létezését biz
tosította. A „rend és nyugalom" érdekében foganatosított letartóztatások — 
amelyekben magyar karhatalom is közreműködött — együttműködést jelen
tett a franciák és Károlyiék között. Károlyi ezt követően teljes önállóságot 
kért a hadseregszervezésben, a politikai ügyek intézésében és a Tanácsköz
társaság elleni katonai akció megindításához. A franciák az első kettőhöz 
— formai megkötésekkel — lényegében hozzájárultak, a katonai akció en
gedélyezését viszont elutasították. A francia hadseregparancsnokság Szeged 
katonai kormányzójához küldött átiratában — amit bemutattak Károlyinak 
— nem engedélyezte „a francia vonalakból kiinduló akciót."60 

Horthyék később erre hivatkozva — „megfeledkezve" arról, hogy nincs 
fegyveres erejük — azt hangoztatták, hogy a franciák akadályozták meg a 
Vörös Hadsereg elleni fellépésüket.01 

Franchet d'Esperay francia tábornok június 25-én Szegeden közölte Káro
lyival, majd a város polgármesterével a döntés egyik indítékát, amikor is-

60 Dr. Kelemen: i. m. 296. o. 
61 Horthy Miklós: Emlék i ra ta im . . . 114. o. 
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mét felmerült Károlyi javaslata, hogy segítsenek 10 000 főt felfegyverezni, 
s ez az erő támadnia a Tanácsköztársaság ellen. A francia tábornok irreális
nak tartotta a fehér gárda katonai elképzeléseit. 

Arról, hogy a francia közvélemény tiltakozott a Tanácsköztársaság elleni 
akció miatt, s a francia haderőnek a Balkánon és magyar területen állomá
sozó egységeinél a kommunista „eszmék erősen észrevehető teret nyertek 
nemcsak a legénység, de a tisztikar soraiban is"62 — megfeledkezett a tá
bornok, pedig ezek befolyásolták elhatározásukat. 

A Vörös Hadsereg tiszai of f enzí vajának összeomlásakor, július 31-én Soós 
tábornok Nagykikindán Dosse francia vezérkari főnöknek javaslatot tett, 
hogy katonai erőiket az antant használja fel Budapest megszállásához. A 
nyílt katonai együttműködéshez a franciák nem járultak hozzá, bár a fran
cia—román vezérkar július 14-én Nagykikindán tartott tanácskozásán a ké
szülő hadműveleti tervekben szereplő csapatokat ,,a Horthy-féle szegedi fe
hér gárda néhány ezer emberével tervezték kiegészíteni."63 

A francia hadvezetés számított a fehér gárdára, de hadműveleti terveit 
nem tárta fel Horthyék előtt — különösen akkor nem, amikor ennek a jelen
téktelen katonai erőnek a felhasználása — július végén — lekerült a Vörös 
Hadsereg ellen harcolók listájáról. 

A franciák közvetve támogatták, hogy Károlyiéknak „felvonulási" terü
let álljon rendelkezésre tervezett akcióikhoz. 

De Lobit tábornok közreműködött abban, hogy Károlyiék és a szerb kor
mány között összeköttetés jöjjön létre. Teleki Pál gróf és Horthy június 15-én 
Belgrádba utazott. Horthy bizakodva tekintett a tárgyalás elé, és mint írta: 
„Biztosan tudtuk, hogy Belgrád a bolsevizmussal szemben élesen elutasító 
álláspontot foglal el."64 

A szerbekkel folytatott tárgyalás alapját a proletárdiktatúra-ellenesség 
közös platformja biztosította. A magyar proletárhatalom léte és hatása, va
lamint a forradalmi mozgalom erősödése a szerb-horvát területeken — a 
meglevő ellentétek dacára — elősegítette a magyar és szerb politikusok tár
gyalását. A megbeszélést a francia hadvezetés is helyeselte és támogatta. 

Horthyék tárgyalást folytattak Protic Stoján miniszterelnökkel, a vezér
kari főnökkel, s rajtuk kívül amerikai és angol admirálisokkal. A tanács
kozás az ellenkormány elismertetéséről, a felvonulási terület és katonai se
gítségnyújtás lehetőségeiről folyt. 

Teleki július 19-én, visszaérkezésük után számolt be a belgrádi út tapasz
talatairól azzal, hogy a politikai elismerésen túlmenően katonai segítséget 
kértek, s azt kívánták, hogy ne engedjék magyar területre a náluk levő 
kommunistákat, s az odaérkezőknek ne nyújtsanak menedéket. Klicin Mita 
képviselő — a tárgyalásokról megemlékezve — utalt arra is, hogy Hortyék 
a belgrádi kormány hadseregét akarták felhasználni a Vörös Hadsereg el
len.65 

Teleki a tárgyalás e pontjairól — bár azok felmerültek — nem tett emlí
tést. Egyes gócpontok és vasútvonalak átengedésének lehetőségéről, a kapott 
ígéretekről viszont tájékoztatta a megbeszélés részvevőit. Végül is , , . . . Ab
ban a kérdésben feneklett meg sok minden, hogy mi is hát a mi erőnk. A 
szerbek optimistáknak tartanak bennünket, hogy egy pár ezer emberrel aka
runk megindulni a vörösök százötvenezer főből álló, jól szervezett hadsere
ge ellen" — tárta fel a kudarc okát Teleki.66 

62 Antal István: A szegedi k o r m á n y utolsó nap ja i . Magyar Szemle, 1929. VU. sz. 315. o. 
63 A m a g y a r for rada lmi munkásmozga lom tö r téne te . I. m. 256. o. 
64 Horthy Miklós: Emlék i r a t a im . . . 113. o. 
65 Bécsi Magyar Üjság. 1922. augusz tus 5. és december 12. 
66 Dr. Kelemen: i. m . 285—286. o. 
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Az első kísérletet újabbak követték, s nem is eredménytelenül. Belitska 
tábornok július közepén tiszti csoportot küldött Belgrádba azzal, hogy elő
készítsék a katonai együttműködést és kieszközöljék az ottani toborzást. 
Augusztus 2-án Ballá Aladár és Belitska megállapodtak a szerb kormány
körökkel, hogy azok szerelvényeket és katonai felszereléseket adnak át a 
szegedi „kormánynak" s a felvonulási területet is átengedik/'7 

A szerbek — nem bízva Horthyék önálló akciójában — egyetlen feltétel
hez kötötték a támogatást: akkor segítenek, amikor az antant újabb táma
dása megkezdődik és az általános támadás Budapestet is veszélyezteti.08 

Horthyék hajlandók voltak együttműködni a tegnapi ellenfeleikkel az első 
magyar proletárállam ellen, de a segítség ellenére nem titkolták: céljuk 
„Nagy-Magyarország" visszaállítása. 

Zadravecz az egyik francia tábornoknak nyíltan kifejtette, hogy céljaik 
között szerepel a románok, csehek és szerbek által megszállt országrészek 
visszacsatolása. Teleki, a Területvédő Liga elnöke, beszédeiben az ország te
rületeinek egysége mellett érvelt. 

A szegedi „kormány" szoros kapcsolatot épített ki a bécsi komitéval is. 
A két ellenforradalmi központnak kölcsönösen szüksége volt egymásra. A 
bécsi csoport nem kaphatott az antanttól támogatást, ha nem nyújt segítsé
get a szegedieknek. A Szegeden szervezkedőknek előnyére szolgált, hogy ma
gyar területen voltak, még akkor is, ha e terület francia megszállás alá tar
tozott. Károlyiék viszont nem nélkülözhették az arisztokratákból álló komité 
összeköttetéseit. 

A szegedi toborzások kudarcát elsősorban a komité által beszervezett zsol
dosok ellensúlyozták. Júniustól százával érkezteik a katonatisztek Szegedre, 
hogy belépjenek a tiszti alakulatokba. A toborzottak között sok osztrák tiszt 
is volt, akik karrier reményében jelentkeztek a „nemzeti hadseregbe". 

A Szegedre érkező ellenforradalmárok között ekkor már voltak olyan ka
tonák is, akik a szegedi „kormány" berlini csoportjának toboizása kapcsán 
léptek az ellenforradalmárok szolgálatába. Berlinben 1919 nyarán működött 
egy magyar hadifogolygyűjtő-állomás, amelynek feladata az volt, hogy a Né
metországba érkező magyar hadifoglyokat tovább indítsa Magyarországra. 
A bizottság több tagja arra igyekezett rábírni a Berlinbe érkező magyar 
hadifoglyokat, hogy a szegedi ellenforradalmárokhoz csatlakozzanak. A to
borzás alkalmával a jelentkezőknek 10 000 márkát ajánlottak fel. Ezt az ösz-
szeget a hadifoglyok segélyezésére kiutalt összegből vonták el és a Tanács
köztársaság terhére igyekeztek elszámolni.69 

A feldbachi fegyveres csoport a szegediek tanácsára lemondott az újabb 
önálló betörési kísérletről. Horthyék azt tervezték, hogy a feldbachi csopor
tot kiegészítik, Szegedről 5 zászlóaljat átirányítanak, s ezek az alakulatok 
Vidale ezredes parancsnoksága alatt Sopron, s Lehár ezredes vezetésével 
Szombathely irányában betörnek a Tanácsköztársaság területére.70 

Bethlen gróf Belitska tábornokhoz július 31-én írt levelében kitért a ter
vek végrehajtásának külpolitikai akadályaira, kifejtve, hogy sem az oszt
rák, sem a csehszlovák kormány nem járul hozzá az akció kivitelezéséhez. 
Emellett az egyéb feltételek — a kiképzett egységek, a harcbavetés lehető
sége s a kedvező erőviszonyok — szintén hiányoztak, de ezek elismerését 
elmulasztották az ellenforradalom vezetői. 

A bécsi komité közreműködött fegyverek lés felszerelés beszerzésében is. 
A rabolt bankgassei milliók egy részéből fegyvereket és autókat vásároltak. 

67 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—1922. XIV. köt . Budapes t , A thenaeum, 1922. 147—148. o. 
63 HIL. HM. 1919. („Szegedi") , Az e l lenfor rada lmi hadse reg i r a t anyaga . 5. a. osziti. 923. sz. 
69 Vörös Üjság, 1919. jú l ius 20. 
70 HIL. VKF. 1919. I. osop. 6. sz. 
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A „hadügyminisztérium" 1919. június 12-én felkérte Bethlent a fegyvervá
sárlás szorgalmazására és arra, hogy a szegedi ,,kormány"-nyal egy időben 
kérje a francia megszállókat, hogy engedélyezzék a fegyvereknek Szegedre 
való szállítását. 

A vásárlások folyamatosan meg is történtek. E felszerelésből látták el Le
hár csoportjait, Szegedre és a Dunántúlra viszont csak később, augusztusban 
érkeztek jelentősebb, fegyverből, lőszerből és felszerelésből álló szállítmá
nyok. 

Ezek a Tanácsköztársaság elleni nyílt előkészületek burkolt intézkedések
kel párosultak. Horthy július 29-én utasítást küldött Bécsbe, hogy a Tanács
köztársaság szolgálatában álló katonatiszteket meg kell nyerni az ellenfor
radalom céljainak, s a beszervezettek maradjanak meg beosztásukban, de 
a szegedi „kormány" érdekeit szolgálják.71 

Közvetlen veszélyt jelentett a munkáshatalomra a szegedi katonai veze
tők által is inspirált, s a Vörös Hadsereg felső vezetésébe beépült árulók 
tevékenysége. Gömbös Gyula július 11-én levelet küldött Juliernek és utasí
tást adott az ellenforradalmi akciók kiszélesítésére. Gömbös titkos átiratá
ban közölte: „Őszinte örömmel fogadom a hírt, mely szerint Stromfeld tá
vozásával a vörös hadsereg vezetését Te vetted kezedbe . . . íme itt az al
kalom megmutatni, hogy csak azért álltál a vörös hadseregbe, hogy a ma
gyar hazát szolgáljad . . . Vedd kezedbe az ellenforradalom ügyét, tisztítsd 
meg a Budapest—Szolnoktól délre fekvő Duna—Tisza közét a vörös érzelmű 
csapatoktól."72 Julier július 24-én közölte, hogy az ellenforradalmárok ér
dekeit követi, de a tiszai offenzíva megkezdése miatt a nyílt puccs végrehaj
tásának lehetőségét az offenzíva utáni helyzet adja meg. Julier nem vetette 
el a lázadás tervét, ugyanakkor a Vörös Hadseregnek egy kudarcra ítélt 
támadás következtében történő tönkretételét tartotta fontosabbnak. 

A szegedi „hadügyminisztérium" kapcsolatot tartott a dunántúli II. had
test vezérkarában szolgálatot teljesítő ellenforradalmárokkal is. Craenen-
brock és társai közölték a szegedi hírszerző osztállyal, hogy végrehajtják a 
kapott utasításokat, majd szabotálták a Vörös Hadsereg kiegészítését, és ar
ra törekedtek, hogy bázist létesítsenek a fehér különítményeknek a Dunán
túlon. 

Craenenborck július 20-án a Szegedről kapott közlésből értesült arról, 
hogy a „nemzeti hadsereg" parancsnokai elfogadták az ő és társai szolgála
tait. Soós és Gömbös közölte velük, hogy „A Nemzeti Hadsereg főparancs
noksága örömmel veszi tudomásul azt a tényt, hogy. . . szolgálataikat fel
ajánlják."73 

Az átirat a fehér hadsereg soraiba fogadta az árulókat, az utasítás pedig 
arra hívta fel a figyelmet, hogy összeköttetésben legyenek a bécsi komité-
val és Szegeddel. A kapcsolat fejlesztésén túl az ellenforradalmároknak Ba
ranya—Tolna vármegyékbe való tömörítését rendelték el azzal a céllal, hogy 
ezek az erők augusztus elején más — Feldbachból és Szegedről érkező cso
portokkal hatalmuk alá rendeljék a Dunántúl egy részét. 

A Dunántúlról megindítandó ellenforradalmi akció tervének előkészítése 
érdekében Kozma Miklós június 26-án Pécsre utazott. A déli demarkációs 
vomal mentén a vörösőrök között is e célból szervezték az ellenforradalmá
rokat. Július végén kilenc tisztet azzal bíztak :meg, hogy Baranya várme
gyében fegyveres akciót készítsenek elő. 

71 HIL. VKF. 1919. Sz. n. 8-as doboz 
72 HIL. Hadügymin i sz t é r ium. Szeged. 1919. Vegyes, sz. n. 
73 uo. 
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A szegedi ellenforradalmárok a Vörös Hadsereg katonái és tisztjei köré
ben is igyekeztek támogatókat keresni. Repülőről leszórt röplapok útján szó
lították fel a vöröskatonákat a szegedi „kormány" támogatására. E felhívás
nak nem volt Horthyék számára kedvező viszhangja, és csak egy kis lét
számú huszár alakulat, majd egy tiszti csoport szökött át a demarkációs vo
nalon — Moravek—Ostenburg századossal az élen. 

A „kormány" katonai szakirányítói a szervezés, a toborzás és a kapcsola
tok kiépítése mellett saját „kabineten" belüli szerepük növelésére töreked
tek, majd ennek elérése után újabb restaurációs terveket szőttek. 

Károlyi gróf — hosszas huzavona után — a francia megszállók és a sze
gedi közvélemény nyomására lemondott a maga által kreált kormányelnöki 
tisztségéről. Dr. Kelemen megállapítása szerint „.. . a kormány a franciák 
előtt. .. germanofil és reakciós"74 politikát folytató szervezet volt. E megál
lapítás ismételten felbukkant és vitatéma volt a minisztertanácsi megbeszé
léseken. Június 6-án Károlyi Szegeden tárgyalt de Lobit francia tábornokkal, 
aki kifogásolta a kabinet német érzelmű politikusainak tevékenységét. Trou-
bridge angol admirális a grófok, bárók nagy számát és Horthynak a Habsburg 
császár mellett betöltött korábbi szerepét bírálta. 

Károlyi hajlandó volt már június 29-én leköszönni, ha a helyére lépő poli
tikus nagyobb támogatást kap az antanttól, különösen a franciáktól. Néhány 
nappal később — július 5-én — elismerte, hogy a munkásság, parasztság és 
polgárság nem támogatja, és terveiket alapjaiban fegyveres erőre építették. 

P. Ábrahám Dezső függetlenségi politikus július 10-én Nagykikindán de 
Lobittal megbeszélést folytatott egy „demokratikusabb" kabinet létrehozásá
ról, Károlyi gróf július 12-én lemondott, átadva helyét Ábrahámnak és po
litikus társainak. Károlyi e lépését azzal indokolta, hogy a kabinet össze
tétele miatt nem érhette el célját, a Tanácsköztársaság elleni harc szervezé
sét, és nem volt elég demokratikus, sem eléggé franciabarát. Népszerűtlen
ségükről, meghirdetett politikájuk tömegbázisának hiányáról, a toborzás si
kertelenségéről, az arisztokráciát képviselő politikusok lelepleződéséről nem 
szólt, mint ahogy nem beszélt a proletárállam elleni fellépésük irrealitásáról 
sem. 

Amíg Károlyi politikai programját tömören a munkáshatalom erőszakos 
megdöntésében jelölte meg, addig Ábrahám ezt az alapelvet hangsúlyozva 
olyan nyilatkozatot tett, amely felölelte a szociális demagógia minden terü
letét. 

„Kormánya" nevében osztály-, faji és felekezeti egyenlőséget ígért, a köz
élelmezés biztosítását, a munkanélküliség megszüntetését, fizetésemelést, a 
hadiözvegyek és hadiárvák támogatását, a dolgozó tömegekre való támasz
kodást helyezte kilátásba. Kiáltványában az 1918-as polgári demokratikus 
forradalom vívmányainak megtartása is szerepelt.75 

A „kormány"-ban korábban részt vevő három gróf és egy báró helyett 
csupán egy, gróf Teleki kapott tárcát. A franciák tiltakozása miatt — mert 
császári szárnysegéd volt —• Horthy sem kapott „miniszteri" megbízatást, a 
franciák „nem is sejtvén, hogy tulajdonképpen ezzel sokkal nagyobb hatal
mat adtak a kezébe."76 Horthy helyébe Belitska tábornok került. Ezek a vál
tozások formailag „demokratikus" látszatot adtak, a valóságban pedig any-
nyi történt, hogy kevésbé lejáratott politikusok álltak az ellenforradalom 
élére, s felhasználták a szociális demagógiát politikájuk meghirdetéséhez. 

74 Dr. Kelemen: i. m. 235. o. 
75 ü o . 362. o., va lamin t Nemzetgyűlés i Napló, 1920—1922. XIV. köt . Budapes t , Athenaeum, 

1922. 146. o. 
76 pilch Jenő: Hor thy Miklós. Budapes t , A thenaeum, 1928. 121. o. 
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d) Horthy „fővezérségi" funkciója. A fegyveres ellenforradalom erősödése 
és tervei 

Horthy nem kapott „tárcát" Ábrahámtól, de ez gyakorlatilag nem azt je
lentette, hogy a „nemzeti hadsereg" szervezése és a katonai tervek kidolgo
zása nem az ő kezében futott össze. Horthyt megbízták „fővezéri" minőség
ben a „nemzeti haderő" parancsnokságával. Ez a funkció lényegében teljha
talmat jelentett a szerveződő fehér különítmények irányításában és felhasz
nálásában. A „kabineten kívül" maradás és a „fővezérség" megszervezése 
egy széles és önálló hatáskör kialakításának lehetőségét hordozta magában, 
s megvetette alapjait a katonai hatalom megszervezésének. 

A „fővezérség" — együttműködve a Szegeden levő, más katonai vezető 
testületekkel — olyan terveket készített, amelyek jelezték, milyen elgondo
lások vezették Horthyt és a köréje tömörülő katonatiszteket. 

Tóth János — alig ismert polgári politikus — júniusban javasolta a „kor-
mány"-nak, hogy mindenekelőtt a karhatalom erősítésére törekedjen, s a 
megdöntött polgári rendszer visszaállítása és fenntartása érdekében ,,a ka
tonai diktatúrától sem kell visszariadni".77 

Windischgraetz Lajos herceg levelében felhívta Horthy figyelmét arra, 
hogy az adott „viszonyok között egyes-egyedül katonai eréllyel, illetve kö
vetkezetes irgalmatlansággal lehet még talán megmenteni valamit az ország 
múltjából."78 

A herceg olyan fegyveres erő szervezésére ösztönözte Horthyt, amely ha
talmat jelent befelé és kifelé egyaránt. A hírszerző osztály összefoglaló je
lentése utal arra, hogy az ellenforradalmi akciók szervezését olyan katonai 
egyén fogja össze, aki „egyúttal katonai diktátor is lenne."79 

Horthy és környezete távolról sem mérte fel pontosan 1919 nyarán az ese
mények várható alakulását, kombinációikat szűk politikai látókörük mégsem 
befolyásolta, és vakon csak egyetlen gondolat foglalkoztatta őket: kímélet
lenül leszámolni a munkásállam vezetőivel, valamint mindazokkal, akik ki
álltak a Tanácsköztársaság mellett. E tervükhöz minden eszközt és erőt igye
keztek felhasználni. 

A korábban kiadott katonai irányelveket kiegészítették a pacifikálást tar
talmazó résszel. Ezek az elvek nélkülözték a demagógiát és nyíltan kifejez
ték az ellenforradalmi célokat. Horthy katonapolitikai tervében a Tanácsköz
társaság rendeleteinek eltörlése mellett szerepelt a polgári demokratikus ál
lam rendeleteinek hatálytalanítása, az általános munkakényszer megterem
tése, a megbízhatatlanoknak és a vöröskatonáknak munkásalakulatokba tör
ténő szervezése, a rögtönítélő eljárás életbeléptetése, a munkásvezetők le
tartóztatása stb. A „fővezérség" elvei tehát szélsőségesebb programról ta
núskodnak, mint a „kormány" kiáltványa. 

A terv hat kerületre osztotta fel az országot — Szombathely, Veszprém, 
Dombóvár, Budapest, Eger, Kiskunfélegyháza központokkal —, amelyek élére 
katonatisztek kinevezését tervezték. Az ország lakosságának elnyomására 
nagy létszámú fegyveres erőt kívántak szervezni. Minden 15 000 felnőtt lakos 
fékentartására egy zászlóaljat, egy üteget és egy lovasszázadot akartak fel
használni. A régi csendőrség létszámát a duplájára kívánták növelni, s a 
polgári lakosság számarányának megfelelően 1 százalékot kitevő rendőrség 
szervezését tervezték. Ez az elgondolás egy militarizált állam kialakításának 
tervét tükrözte, melyben előtérben áll a katonai vezetés, a hatalmas lét-

77 Dr. Kelemen: i. m. 272. o. 
Horthy Miklós t i tkos i ra ta i . . . 9. o. 
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számú fegyveres erő, a kíméletlen terror. A kiszemelt vezetők között Horthy 
mellett ott volt a listán báró Perényi Zsigmond és Julier Ferenc is.80 

A júniusban kiadott szervezési és toborzási irányelveket módosították. 
A változás abban tükröződött, hogy konkrét katonai intézkedéseket tervez
tek, s ennek megfelelő alakulatok megszervezésére készültek, lemondva a 
korábbi elgondolásról, hogy 10 000 fehérkatona sikeresen felveheti a harcot 
a Vörös Hadsereggel. 

Belitska tábornok július 2-án 30 000 főnyi fegyveres erővel tartotta lehet
ségesnek a katonai akció megkezdését. A „fővezérség" július közepén 3—4 
hadosztály megszervezését tartotta szükségesnek — azzal a szándékkal, hogy 
ez az erő „rendet csinál Szegeden" —, majd a demarkációs vonaltól támadást 
indít. A Vörös Hadsereg katonáihoz eljutott röplapok a munkáshatalommal 
való szembefordulásra és átállásra szólította fel a katonákat. Emellett a terv 
még az átallok esetében is szükségesnek tartotta a megfigyelést, sőt az eset
leges fizikai megsemmisítést is.81 Az önálló akció sikerének lehetőségében 
azonban továbbra sem bíztak, s rögzítették: „eredményre csak akkor szá
míthatunk, ha kívülről egy szervezett katonai erő adja meg az első lökést."82 

A tervben számításba vették, hogy csak az antant támogatásával lehet
séges a kívánt fegyveres erő létrehozása és felkészítése. A „külügyminiszté
rium" által Versaillesba, az antanthatalmak képviselőihez küldött memo
randumban engedélyt kértek 4—5 hadosztály felállítására, s annak Szeged— 
Pécs körzetében való öszpontosítására. Bízva az antant támogatásában, kér
tek 100—150 000 puskát, 600 géppuskát, 200 löveget, 500 000 kézigránátot, 
5 páncélvonatot, 50 páncélgépkocsit, 20 repülőgépet. 40 gépkocsit, valamint 
igényelték a szervezendő hadosztályok élelmiszerellátását.83 

A támogatást jelző válasz elmaradt, mert az antant már döntött a Tanács
köztársaság ellen indítandó román offenzíva terveiről. 

A toborzás sikertelensége már jelezte: ha sikerül is fegyverekhez jutni, az 
emberanyag biztosítása megoldatlan marad. Az ellenforradalom katonai ve
zetői arra építettek, hogy amennyiben a Tiszától keletre húzódó területekről 
a román hadsereg erőit kivonják, ezekről a területekről fognak toborozni 
vagy sorozni. 

A Clemenceau-jegyzék közzététele után Bethlen gróf a szegedi „kormány" 
megbízásából Bécsből június 26-án jegyzéket intézett az antant nagyhatal
makhoz, amelyben kérte: ha a román csapatok a Tiszától keletre eső terü
leteket kiürítik, azt engedjék át a szegedi ellenforradalmároknak.8/í 

A memorandum készítői a területek kiürítésének lehetőségét és az ellen
forradalmároknak történő átadását irreálisan ítélték meg. Ez kitűnt abból is, 
hogy a románok már korábban elutasították a szegedi ellenforradalmárokkal 
való ilyen együttműködést. Erre utalt, hogy a Teleki által Erdélybe küldött 
Múzsa Gyula siker nélkül tért vissza Szegedre. Nagykikindán gróf Csáky 
István tárgyalt Dimitriu vezérkari őrnaggyal a katonai együttműködésről — 
szintén eredmény nélkül. A megbeszélésekre végül az a tanácskozás tett pon
tot, amely a francia és román vezérkar között Nagykikindán folyt le július 
14-én. Ez a megbeszélés már számolt a szegedi fehér gárdával. Ezt követően 
a románok több alkalommal szorgalmazták a katonai elképzelések összehan
golását úgy, hogy a román vezetés szabná meg Horthy csapatainak tevékeny
ségét. A terület átadását viszont elvetették. 

80 Uo. 5. a. oszt. 284. sz. 
81 HIL. VKF. 1919. I. csop. 6. SZ. 
82 Uo. 
83 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az e l lenforradalmi hadse reg i r a t anyaga . 5. a. oszt. 1140. sz. 
81 Dr. Kelemen: i. m. 305. o. 
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A katonai tervek kidolgozói — a politikai viszonyok mérlegelése nélkül — 
azzal számoltak, hogy a románok Nagykároly—Nagyvárad vonaláig vissza
vonulnak, s ezzel a„kormány" „a Maros—Tisza—Sebes-Körös és az új román 
demarkácionális vonal által határolt terület fölött a teljes kormányzó hatal
mat átveheti".85 

A szegedi hadműveleti csoport a fenti területekre vonatkozó sorozási uta
sításokat állított össze azzal, hogy Makón, Nagylakon, Battonyán, Gyulán, 
Szarvason, Békéscsabán, Orosházán, Szentesen és Hódmezővásárhelyen so
rozó bizottságokat állítanak fel, amelyek a 17—50 éves férfiakat sorozzák s 
behívják a „nemzeti hadsereg"-be. 

Gömbös a belügyi hatóságokhoz küldött átiratában a katonai parancsnokok 
mellé polgári biztosok kijelölését kérte azzal, hogy azok „minden tekintet
ben a kerületi parancsnokságnak lennének alárendelve".86 

A hadsereg gyors megszervezése — a különböző lehetőségek mérlegelése 
ellenére — elmaradt és csak papíron, tervekben szerepelt. Horthyék július 
utolsó heteiben a Vörös Hadsereg tiszai offenzívája idején újabb kombiná
ciókat alakítottak ki, amelyek összegezték mindazokat az elgondolásokat, 
amelyek a Tanácsköztársaság elleni terveikben felmerültek. 

A „Katonai politikai alapok" című katonai terv egyetlen és legfőbb lehető
ségnek azt tekintette, hogy az antant segítségével vagy beleegyezésével ke
rülhet sor ellenforradalmi akcióra. A feljegyzés szerint „az antant segítsége 
vagy hallgatólagos beleegyezése nélkül az akció megkezdése egyáltalában 
lehetetlen."87 

Horthyék a több hónapig tartó tervezgetés után kénytelenek voltak reáli
sabban mérlegelni az erőviszonyok és lehetőségek várható alakulását. 

Horthyék politikailag is figyelemre méltó megállapításokat tettek és a 
nyílt soviniszta program élét kissé tompították. Zadravecz és Teleki nézetei
vel nem kerültek szembe, ugyanakkor elkerülhetetlennek tekintették a vár
ható békeszerződésben megállapítandó országhatárok ideiglenes elismerését. 
A belpolitikai életben egyértelműen a fegyveres erőszak alkalmazása szere
pelt az első helyen. A kormányforma tekintetében a vitatkozást feleslegesnek 
tartották és előzetesen a köztársaságot vagy a királyságot egyaránt elfogad
hatónak tartották — amíg hatalomra nem jutnak, megállapítva, hogy „káro
sak . . . most az összes felesleges politikai megvitatások, hogy zsidóellenes 
vagy zsidóbarát királyság vagy köztársaság, tiszta polgári vagy . . . szocia
lista"88 kormány lesz. 

Ezek a programpontok megtévesztőek, de ha úgy tekintjük, hogy az elkép
zeléseket kíméletlen terrorral szándékoztak megvalósítani, akkor a kor
mányforma ígérete nem a lényeget tárja fel. 

Horthy hangzatos jelszavának, amely Károlyi gróf „lemondása" után vált 
ismertté, hogy az ellenforradalom a fehér „hadsereggel áll vagy bukik"89 — 
politikai tartalma volt. 

Horthy szárny segéd j én, Magasházy századoson keresztül felhívta a katona
tisztek figyelmét a szerveződő alakulatok várható nagy szerepére, arra, hogy 
a fegyveres erő fogja gyakorolni a tényleges hatalmat. Július 15-én a Mars 
téri laktanyában mint „miniszter" búcsúzott a tisztektől, s kifejtette: „örül, 
hogy elhagyta az állását, mert most nem kell politizálni".90 

85 OL. A szegedi e l lenforradalmi k o r m á n y be lügymin isz té r iuma. 1919 res . 316. sz. 
86 uo. 
87 m x . HM. Vegyes 1919—1921. sz. n . 
88 Uo. 
89 HIL. VKF. 1939. IV. oszt. 43191. V. fej . 238—329. o. 
90 Dr. Kelemen: i. m. 367. o. 
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A nem-politizálás a „most"-ra vonatkozott, s arra, hogy önállóan alakít
hatja katonapolitikai terveit. Hadseregparancsában — amit mint „fővezér" 
e napon közreadott — kifejtette, hogy az ellenforradalom reménye a fegy
veres erőben van, amely „lesújtó kard" az ő kezében. 

A Prónay tiszti század zászlószentelésekor, július 15-én Zadravecz a tiszti 
különítményt a fehérterrorra szólította fel. Beszédében kifejtette: „Vigyétek 
ezt a zászlót diadalra! És ne a türelem jelszavával hordozzátok, hanem a 
magyar lázongás minden pezsdítő és zúzó erejével".91 

A Mars téri laktanya alakulatainak zászlószenteléskor, július 19-én Horthy 
a „nemzeti eszme" szolgálatára hívta fel a fehér egységek figyelmét. Prónay 
Pál „Napló"-jában utal arra, hogy Horthy e napon fogadalmat tett a kommu
nisták kivégzésére.92 

A Tanácsköztársaság elleni fegyveres harc megkezdésének idejét is meg
határozták. A konkrét hadműveleti terv kidolgozásának határideje 1919. 
augusztus 10-e volt — arra számítva, hogy erre az időpontra az antanthatal
makkal és a támogatást ígérő környező államokkal a tervek egyeztetése meg
történik és a szükséges alakulatok megszervezésére sor kerül. A hadműve
leti csoport három lehetőséget mérlegelt. 

Először: az antant megadja a kért támogatást. Ebben az esetben egy hó
nap alatt e támogatás felhasználásával és bekapcsolódva az antant által ter
vezett hadműveletekbe, fegyveres harcot akartak indítani a Vörös Hadsereg 
ellen. 

Másodszor : háromheti előkészület után kisebb akciók beindítása jugoszláv, 
csehszlovák és stájer területről az ott szervezett ellenforradalmi csoportok
kal és a szerb területre átszállított fehér egységekkel. 

Harmadszor : fegyveres akció megkezdése a stájer területen megszervezett 
fegyveres alakulatokkal együttműködve. 

Mindhárom esetben 1919. szeptember l-re tervezték az akció kezdetét.93 

Az első tervektől eltérően — amelyek júniusban készültek el — a legutóbbi 
már rögzítette, hogy csak kívülről nyújtott támogatás esetében tartották le
hetségesnek a harc megindítását. 

A Tanácsköztársaság elleni támadási tervek között szerepelt az is, amelyet 
Ludwig Ernő, a genfi Vöröskereszt magyar osztályának vezetője állított ösz-
sze 1919 nyarán. Ludwig az amerikai magyarok közül akart 40—50 000 főt 
megnyerni az ellenforradalom ügyének. A jelentkezők felszerelésére és Euró
pába történő átszállításához amerikai támogatást akart kérni. Terve szerint 
az átszállított egységek magyar tisztek parancsnoksága alatt, szerb területről 
kezdték volna a támadást, amely „a szegedi sereggel egyesülve kiűzhette 
volna a vöröskatonákat."94 

Ludwig ismertette elképzeléseit az amerikai kormány párizsi képviselőjé
vel, majd memorandumot írt az amerikai magyarok vezetőinek. Elvileg mind
két vonalon támogatást ígértek, de a végrehajtás addig sem jutott, hogy 
Ludwig felvette volna a kapcsolatot a szegedi ellenforradalmárokkal. 

Teleki gróf tárgyalásokat folytatott a Lengyelországban levő magyar hadi
foglyok felfegyverzéséről. A bécsi lengyel követ 150—200 000 fő beszervezését 
elvileg támogatta. 

Ezek a tervek is nélkülözték a realitást, arra viszont fényt vetnek, hogy 
az ellenforradalmárok mennyire szerteágazó kapcsolatokat igyekeztek kiala
kítani a tőkés rend visszaállítása érdekében. 

91 Páter István: A mi Kap i sz t r ánunk . Szeged, 1920. 93. o. 
02 p i . Arch. Prónay Pál Naplója . II. 152. o. 
93 HIL. HM. Vegyes. 1919—1921. „Katonapol i t ika i a l a p o k " c ímű feljegyzés. Sz. n. 
94 OL. K ü m . K a b i n e t i r o d a rest. Isr. 1920. 73. sz . 
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Az ellenforradalmi propaganda 1919 nyarán Szegeden, majd később is, 
gyakran hangoztatta, hogy az antant — és közelebbről a franciák — meg
akadályozták a „nemzeti hadsereg"-et abban, hogy a proletárállam fegyveres 
erői ellen harcba induljanak. Dr. Kelemen a franciákat vádolta, hogy nem 
engedték a „nemzeti hadsereg" támadó hadműveleteinek megkezdését. Sze
rinte a „hadsereg", valamint a „kormány" Szegeden „fogoly" volt. 

Katonai szakírók megállapítása is hasonló volt. Egy vezérkari tisztekből 
álló kollektíva szerint „nem a kormányon m ú l t . . . hogy lelkes igyekezete, 
mely az ország pacifikálására irányult, hajótörést szenvedett."95 

Az Ébredő Magyarok Egyesülete által terjesztett röplap azt bizonygatta, 
hogy: „Az entente nem engedte meg, hogy a szegedi nemzeti hadsereg az 
ország fővárosa felé meginduljon. így történt, hogy az oláhok támadása ré
vén kellett a vörös diktatúrának megdőlnie."96 

Tervekben, elgondolásokban tehát nem volt hiány, s miközben ezek elké
szítése folyt, a fehér egységek előtérbe kerültek és kísérletet tettek Szegeden 
és környékén hatalmuk érvényesítésére. A tiszti zászlóalj járőrökkel terrori
zálta a lakosságot, igyekeztek megfélemlíteni a baloldali vezetőket és munká
sokat. A város karhatalmi parancsnoka, Tirts csendőr őrnagy, a francia 
városparancsnokkal egyetértésben június 25-én elrendelte, hogy tartóztassák 
le mindazokat, akik a francia demarkációs vonalat átlépik. Ezzel az intézke
déssel gátat akartak vetni a Tanácsiköztársasággal való kapcsolatnak. A kom
munista nézetek hirdetése, a polgári társadalom elleni agitáció bűncselek
ménynek minősült, s azokat is letartóztatták, akik gyanúba keveredtek. 
Fegyver- és lőszerrejtegetés, árufelhalmozás is karhatalmi eljárást vont 
maga után. A karhatalmi egységek nem rendelkeztek teljes önállósággal, de 
a kommunisták és a Tanácsköztársasággal rokonszenvezők elleni rendsza
bályok alkalmazása elé a franciák nem gördítettek akadályokat. 

Horthy a politikai tárgyalásokon erélyes rendszabályokat sürgetett, amit 
a parancsnoksága alá tartozó fehér egységek kíméletlenül végre is hajtottak. 
Prónay tiszti százada a kommunistákat megfigyelés alatt tartotta, sokat kö
zülük a Madách utcai diákotthonban megkínoztak és megöltek, majd a Ti
szába dobtak. A „fővezérség" törzsszázadának tisztjei látták el a különböző 
hivatalok, politikusak őrzését, s közben minden fontosabb helyre beépültek 
és megfélemlítették a liberális politikusokat, üldözték a baloldali gondolko
zású egyéneket. A különítmény tisztjei ellenőrizték a Szegedre vezető utakat, 
letartóztatásokat és kivégzéseket hajtottak végre. A Szatymaz felé vezető 
úton felállított őrség több, a Tanácsköztársaság területéről átjött polgári 
egyént és katonát kivégzett. 

Prónay különítményének vérengzései hamarosan ismertté váltak Szegeden 
éppúgy, mint a város határain túl. „Minisztertanácson" is beszéltek róla —• 
de a „hadügyminiszter" „nem találta bizonyítottnak" a híreket. Prónay 
szinte dicsekedett azzal, hogy kíméletlenségével nyerte el Horthy bizalmát, 
s mint írta, Horthy „nekem — én pedig neki voltam garancia".97 

A franciák tudtak a kegyetlenkedésekről, de szót csak akkor emeltek, ami
kor Prónay különítményesei francia katonai futárt végeztek ki. 

A törzsszázad akciói nem voltak egyedülállóak. A tiszti zászlóalj egésze 
Waldvogel József alezredes parancsnoksága alatt — ha mérsékeltebb formá
ban is — ugyanazt folytatta, mint a Prónay-különítmény. Prónay ugyan
akkor rendkívül önálló volt, parancsnokának jóváhagyása nélkül hozott in-

fis HIL. VKF. 1939. IV. o. 43191. IV. fej . 40. o. 
96 Az Ember. Bécs, 1921. november 6. — A nyilatkozatok egyike sem utalt arra, hogy 
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tézkedéseket, küldött összekötőtiszteket az ország különböző területein szer
vezkedő ellenforradalmi csoportokhoz, vett fel tiszteket különítményébe, 
adott parancsokat nyomozásra, vallatásra, kivégzésre. 

A tiszti alakulatok — elsősorban Prónay százada —• alapozták meg akcióik
kal a ,,hadügy" tekintélyét és „kormány" hatalmát. „A kormánynak . . . az 
én általam felállított csapat, melynek működése városszerte érezhetővé vált, 
adott hatalmat és önbizalmat."98 — írta Prónay. 

E hatalom korlátozott volt, de a fegyveres megtorlásoktól való félelem, a 
karhatalmi intézkedések megakadályozták a „kormány" szétkergetését, amit 
a franciák védőszárnya különben is óvott a tömegmegmozdulásokkal szem
ben. 

A hadügyi vezetők felbátorodva, egyre jobban éreztették befolyásukat az 
ellenforradalmi politikusok körében, s nemcsak a tervek kialakításával, ha
nem a gyorsan kiépülő katonai hálózattal is az adminisztratív rendszabályo
kat sürgették. 

A hadügyi államtitkár, Gömbös a „belügyminiszternél" követelte a kom
munista vasutasok elleni intézkedések végrehajtását az általa összeállított 
lista alapján — amit azután a „belügy" intézkedés végett kiadott, Gömbös 
addigi befolyását növelte, amikor közölte: „Különös befolyást kívánok ma
gamnak biztosítani szervezési, ellenforradalmi ügyekben . . . bizalmi állások
ba helyezendő tiszteknél".99 

Horthy országos szinten kezdett terveket szőni és rögzítette hatalomra törő 
gondolatait. Gömbös katonai vonalon igyekezett Horthy példáját követni. 
Gömbös később, szélsőjobboldali tevékenysége miatt, július 28-án azt a meg
bízást kapta, hogy a Dunántúl nyugati szegélyén és a csehek által megszállt 
területeken katonai akciót készítsen elő a Tanácsköztársaság ellen. Gömbös 
új megbízatása egyben a Szegedről való elmozdítását is jelentette, ami a 
francia katonai parancsnokság óhajával is egybeesett. 

A kormány a Tiszántúlra és Pécsre is katonai szervezőket küldött. Kecske
mét környékére pedig Héjjas Ivánt küldték ellenforradalmi akció előkészí
tésére. 

Szegeden közben a katonai nyomozás a politikai élet minden fontosabb te
rületére kiterjedt. A „belügyminiszter" Horthynak június 23-án, majd más 
alkalommal is szóvá tette, hogy a katonai nyomozók polgári egyének ellen 
eljárást indítottak. Horthy kifejtette, hogy a „kémek" működése miatt a 
polgári egyének letartóztatási jogát a katonai nyomozók számára továbbra 
is fenntartja. E hivatkozás csak ürügy volt a polgári ügyekbe történő be
avatkozásra. 

A „nemzeti hadsereg" főparancsnoka július 7-én kiadott utasításában hir
dette ki „a rögtönítélő eljárást". A parancs értelmében a fehér egységeknek 
kötelessége volt a proletárdiktatúra „,vezető egyéneinek, bűncselekményben 
részeseknek és volt vörös hadseregbeli katonák, vörösőrök lajstromozása, 
megfigyelése . . . internálása".100 

Az utasítás önhatalmú volt, más ellenforradalmi testületek érdekeit is ki
fejezte, de ugyanakkor azok jóváhagyását nélkülözte és leszögezte, hogy a 
szerveződő fehér katonai egységek parancsnokai jogot formáltak a rögtön
ítélő eljárás alkalmazására. Ez a parancs a „Javaslat a meg nem szállott 
országrészek katonai és politikai közigazgatási beosztására és a pacifikálás 
végrehajtására" című tervezet kiadása előtt naár érvényben volt. Horthyék 
előbb kiadták a parancsot, s utána „javaslatot" tettek terveikről az ellen-
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forradalom más vezetőinek. A július 7-i parancs széles társadalmi, katonai 
rétegre, tömegre vonatkozó utasítás jellegét és alkalmazásának katonai rész
ről való lehetőségét hordozta magában. 

A „feketelisták" elkészítése a hírszerző osztály és a tiszti csoportok közre
működésével meg is kezdődött. Ezek alapján később tömegméretű eljárást 
kezdtek a volt vöröskatonák, baloldali vezetők, zsidók, munkások és parasz
tok ellen. 

A szegedi és Szeged környéki kommunistákról és azok tevékenységéről 
jelentéseket állítottak össze, amelyeket a francia városparancsnokságnak is 
megküldték. Egy július 13-i jelentés arra „figyelmezteti a franciákat, hogy 
300 kommunista Szegeden „terror-akcióra" készül. A jelentés célja az volt, 
hogy a kommunisták ellen megtorló lépésekhez elnyerjék a francia támoga
tást. 

A hadműveleti csoport egy 700 fős karhatalmi egységet állított fel Potyondi 
őrnagy vezetése alatt arra a feladatra, hogy Szeged környékén „rendet" te
remtsenek. A különítmény végül nem kezdte meg terrorcselekményeit, mert 
tartottak attól, hogy kudarcot szenvednek — de a francia engedély is hiány
zott. 

A „tisztogatás" a katonai egységeknél viszont változatlanul folyt. A kerü
let katonai ügyésze azért is vádat emelt katonák és tisztek ellen, ha valaki 
tiltakozott a durva bánásmód vagy a foglyok ellen alkalmazott erőszak miatt. 
Geiger hadnagyot július 16-án vád alá helyezték, mert szót emelt a laktanyá
ban elhelyezett foglyok kínzása miiatt. A katonák (közötti kommunista agitá
cióért Jeskovits Jenő katonát július 12-én letartóztatták. A vádemelések, le
tartóztatások hozzátartoztak a katonapolitikai elvek gyakorlati érvényesíté
séhez, amelyek a katonai egységek összetartásának, erősítésének módszerei 
voltak. 

A különítmények által provokált utcai verekedések, a Kass Szállóban és 
a Tisza-parton rendezett mulatozások, dorbézolások egyaránt „színfoltjai" 
voltak Szeged életének. A katonatisztek ezeken a tivornyákon nyíltan han
goztatták a terrorcselekményeket és a tervezett „leszámolást" a kommunis
tákkal. A hírszerző osztály gyakran szóvá tette a „hadügyminisztérium''-
nak, hogy „. . . a tisztek züllése .. . megbotránkozást keltővé kezd válni".101 

A tisztek mulatozását a „kormány" a magas fizetéssel és egyéb pótlékokkal 
biztosította. Az általános 500—500 korona előleget és egy havi fizetést min
den tiszt előre megkapta. A megállapított fizetés nagyságára jellemző, hogy 
ilyen magas illetményt korábban soha nem állapítottak meg tisztek számára, 
s a szegedi „kormány" által jóváhagyott illetmény összegét a Tanácsköztár
saság veresége után a Friedrich-kormány jelentősen mérsékelte. A tábor
nagy illetménye havi 2500, az alhadnagyé 600 korona volt. Ezenkívül minden 
tiszt bútorpótlékot, istálló- és kocsiszínbért, havi 500 korona drágasági pót
lékot, tisztiszolga helyett havi 100 koronát kapott. A nős tisztek a feleség 
után 100, a gyerekek után 200—200 korona családipótlékban részesültek. 
Utazás esetén napi 100 koronát, és minden megtett kilométer után 1 korona 
összeget számolhattak el — egyéb költségek mellett. A fehér hadseregbe je
lentkezők közül sokan az őket megillető rendfokozatnál magasabbat közöltek 
— a nagyobb illetmény reményében. A tisztek többsége nagy összeggel tar
tozott az államnak. Ezeket a tartozásokat — a fizetéselőlegekkel együtt — 
július 27-én törölték. Azok a tisztek, akik polgári állásból jelentkeztek szol
gálatra, polgári illetményben is részesültek. Ezt az intézkedést a „miniszter
tanács" csak július 28-án hozott M. E. 1919/100. bizalmas határozata hatály
talanította. 

101 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 5. a. oszt. 566. sz. 
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A legénységi állományú katonák zsoldot, étkezési pénzt, drágasági pótlé
kot, családi illetéket kaptak. Abban az esetben, ha a fehér hadseregbe való 
bevonulás előtt alkalmazottak voltak, a polgári állás utáni illetményt szin
tén megkapták. A július 28-án hozott intézkedés ezekre vonatkozóan csak a 
családi pótlék fizetését szüntette meg. 

A fehér hadseregben szolgálatot vállalók magas jövedelmének biztosítása 
megnövelte a „kormány" kiadásait. A felhasznált 23 393 720 koronából 
17 778 156 koronát katonai kiadásokra, zömmel illetmények kifizetésére 
használtak fel.102 

Az ellenforradalom céljaihoz szükséges anyagi fedezetet a bankgassei mil
liókból, a szegedi tőkések adományaiból és önálló pénzkiadásból biztosítot
ták. A város terhére 10 millió korona papírpénzt adtak ki, elsősorban a 
hadseregszervezés költségeinek fedezésére. A „fővezérség" július 27-én fel
szólította a „pénzügyminisztert" egy nagy összegű kölcsönkötvény kiadására. 
A felszólítás kitért arra is, hogy a kölcsön érdekében a propagandát csak 
akkor kezdjék el, amikor az ellenforradalmi egységek megkezdték fegyve
res akcióikat. A lakosság — beleértve az ellenforradalmat támogató polgári 
és földbirtokos köröket is — eddig elsősorban csak a tivornyázó és a bru
talitást alkalmazó „nemzeti" katonát látta, s ez nem váltott ki népszerűséget 
Szegeden. 

A „kormány" tárgyalást kezdeményezett bécsi bankokkal is egy több száz
millió koronát kitevő kölcsön ügyében — de eredménytelenül.I,,:! 

A fehér hadsereg megszervezése Szegeden nem érte el azt a szintet sem 
létszámban, sem fegyverzetben, sem a harci morált tekintve, amit a Vörös 
Hadsereg elleni harcbavetéshez 1919. július végén számba lehetett venni. 
Az összegyűlt tisztek és az alakulatoknál szolgáló legénység nem is a harc
bavetést várta, hanem a fegyvertelen tömegek elleni terrorakciók megindí
tását. A katonai tervek mérlegelték a Vörös Hadsereggel való összeütközést, 
de ennek megvalósítását más erőkkel — elsősorban az antanthatalmak had
seregeivel együttesen — szándékoztak végrehajtani. 

Saját különítményeik és a belső ellenforradalmi erők harcba vetésének ki
látástalanságát Prónay úgy fogalmazta meg, hogy „kilátás egy ellenakció 
megszervezésére, amely a jelenlegi rendszert megdönteni képes, nincsen."104 

Július utolsó napjaiban Horthyék feszülten figyelték a Vörös Hadsereg és 
a román hadsereg harcát, s amikor a Vörös Hadsereg vereséget szenvedett, 
üdvözölték az antant beavatkozását azzal, hogy „Végre az ellenséges orszá
gok . . . felhatalmazást adtak a román hadseregnek, hogy a kommunizmus el
fojtása céljából szállja meg a Tisza—Duna közét és Budapestet."10"' 

Prónay a Vörös Hadseregnek a tiszai arcvonalról történő visszavonulása 
közben, július végén közölte szándékát Horthyval, hogy századát Budapestre 
indítja, megelőzi a románokat, s felkelést szervez a románok ellen. Horthy 
elvetette a tervet, biztosabbnak tartotta Budapestnek a románok által való 
megszállását. 

Az ellenforradalmi „minisztertanács" augusztus 2-án tartott ülésén Hor
thy sürgette a rendelkezésére álló katonai erők megindítását. Soós a kato
nai helyzetet kitűnőnek minősítette a román előretörés miatt. Soós tábornok 

102 Dr. Kelemen: i. m. 504. o. — A Nemzetgyűlés i Napló, (1920—1922. Budapes t , A thenaeum 
1921. 334. o.) ka tona i k i a d á s o k k é n t 17 778 156 ko roná t tün te t fel, a Nemzetgyűlés i I r o m á n y o k 
XIV, köte te (Budapest , 1925. 217. o.) viszont 24 882 000 koroná t . Je l lemző, hogy az igénybe
vett összegek pontos e l számol ta tására n e m kerü l t sor, arnit Beniczky Ödön a pa r l amen tben 
1921. jú l ius 28-án szóvá tet t . (Nemzetgyűlési Napló, 1920—1922. XII . köt. Budapes t , Athenaeum, 
1921. 198. o.) 

103 Magyar Szemle, Budapes t , 1929. 317. o. 
KW P I . Arch. Prónay Pál Naplója. II. köt. 46. o. 
105 HIL. HM. 1020. ein. a. oszt. 63 332. sz. 
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a franciák engedélyével augusztus 3-án parancsot adott Prónaynak, hogy kü
lönítményével vonuljon Budapestre. Erről jegyezte fel Prónay: „A következő 
bizalmas parancsot kaptuk: útközben mindenütt rendet teremtve, a főkolom-
posokat végezzük ki. A forradalom előtti régi rendszer megbízható hivatal
nokait védjük meg és állásukba helyezzük vissza. Minden néven nevezendő 
kincstári vagyont, állami pénzeket, katonai felszereléseket stb. foglaljunk 
le".106 

A parancs rendkívüli hatalommal ruházta fel Prónayékat. Hatalmuk a 
vérengzéstől kezdve kiterjedt a régi rendszer visszaállításának elősegítéséig, 
az állami és gazdasági élet ügyeibe történő beavatkozásig. 

Horthy a Tanácsköztársaság vereségét követően mérlegelte az eseménye
ket. Felmérte, hogy Szegeden az ellenforradalom legaktívabb elemei az ő 
parancsnoksága alá tartozó tisztek, különítményesek, katonák és a velük szo
rosan együttműködő katonapolitikusok voltak. Ügy látta, hogy a közeljövő
ben az ellenforradalom kialakításának és erősítésének ügyét ugyanezek az 
erők tudják a leggyorsabban és a legerőszakosabb úton biztosítani. A meg
változott politikai viszonyokra először Prónay századának előrevetésével 
reagált, majd mérlegelte a szegedi Ábrahám, a budapesti Peidl, néhány nap
pal később pedig a Friedrich-kormány működését, s úgy döntött, hogy egye
lőre figyelmen kívül hagyja e kabinetek működését. Álláspontját úgy rögzí
tette, hogy ,,a hadsereg élén marad . . . a sok kormány pedig tegven, amit 
akar.'"107 

Döntése az eddigi tapasztalatokra és azokra az elvekre épült, amelyeket a 
katonai vezetés a „pacifikációs" időszakra, a „nemzeti hadsereg" központi 
szerepkörének érvényesítésére dolgozott ki. 

A „fővezér" elhatározásakor gyors intézkedéseket adott ki a fegyveres 
alakulatoknak Szegedről való elindítására. Közben ismét kapcsolatot létesí
tett Craenenbrockkal, hogy tömörítse a rendelkezésére álló katonákat, akik 
hajlandók utasításait végrehajtani. Horthy a Craenenbrockkal ismételten lét
rejövő kapcsolatot követően bizakodó levélben tájékoztatta Bethlen grófot. 
A Bécsbe küldött levél arról számolt be, hogy a II. vörös hadtest 9000 főnyi 
egységei és tüzérütegei „a szegedi magyar fővezérlet alá helyezték magu
kat."108 

A derűlátó közlés arra épült, hogy a Dunántúlon nagy létszámú vörös egy
ségek állomásoztak —• de nem számolt azzal, hogy a katonák követni fogják-e 
az áruló vezérkari főnököt. Mint később kiderült, Horthynak még több heti 
szervezés és megfélemlítés után sem állt ilyen létszámú fegyveres erő a ren
delkezésére és Craenenbrockot csak egy töredéknyi csoport követte az árulás 
útján. 

10P P l . Arch. Prónay Pál Naplója . II . köt . 162. o. 
107 Dr. Kelemen: i. m. 451. o. 
108 uo. 
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ИШТВАН ПАТАКИ: 
О Р Г А Н И З А Ц И Я ВООРУЖЁННЫХ СИЛ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ В ВЕНГРИИ 
И АВСТРИИ ПРОТИВ ВЛАСТИ П Р О Л Е Т А Р И А Т А . С О З Д А Н И Е «НАЦИО

НАЛЬНОЙ АРМИИ» И ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ЕЁ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
(с 21 марта по 1 августа 1919 года) 

Резюме 

Автор, в своей статье, состоящей из двух глав, проанализирует ход событий в од
ном из сложных этапов истории Венгрии. Он выделяет вопрос о столкновении сил 
революции и контрреволюции за рассматриваемый период. Автор указывает на то, 
что контрреволюционные силы лишь при поддержке со стороны иностранных держав 
смогли добиться даже частичных успехов. 

Статья занимается анализом связей между внутренними контрреволюционерами и 
политическими представителями империалистических держав, выступивших против 
Венгерской Советской Республики. Автор отмечает, что как на территории Венгрии 
так и в Австрии контрреволюционные элементы, нападавшие на власть пролетариата 
старались использовать все средства и возможности для реставрации и в их стремле
ниях важное место занимали проведение вооружённых действий, а также создание — 
при поддержке со стороны французских оккупантов — регулярной армии в г. Сегед. 

Глава I занимается теми действиями вооружённых сил контрреволюции, которые 
развёртывались осенью 1918 года, в начале 1919 года и во время существования Вен
герской советской республики. Автор — в своей статье — освещает деятельность и 
тех крайных правых кругов, которые даже буржуазно-демократическую революцию 
1918 г. считали слишком радикальной и которые открыто или скрыто готовились к 
реставрации. Эта глава подробно рассматривает вопрос о том, как разветвленно на
чали организоваться силы при диктатуре пролетариата против Советской республики 
и что контрреволюционные действия — без внутренней поддержки — быстро потер
пели поражение. Автор однозначно фиксирует тот факт, что в организации контрре
волюции и в начатых действиях офицеры, воспитанные Монархией везде играли зна
чительную роль. По мнению автора в качестве важного вывода можно отметить, что 
выступления контрреволюционеров внутри страны с самого начала событий были об
речены на неудачу. 

Глава II занимается деятельностью групп венгерских контрреволюционеров, орга
низованных в г. Сегед и в Австрии. Группы, организованные в Австрии направили 
часть эмигрантов-контрреволюционеров, завербованных под руководством Бетлена, 
Смречани, Гёмбёша, Легара и других в г. Сегед из Австрии сперва с целью подготов
ки военного нападения, а после поражения в Бруке — для создания вооружённых сил 
контрреволюционного «кабинета» в г. Сегед. Данная глава подробно останавливается 
на военных и политических планах контрреволюционеров, собравшихся в г. Сегед, а 
также обращает внимание на нереальность этих планов. Автор анализирует вопросы 
об усилиях, направленных на создание «национальной армии», о вербовке, о военно-
политических планах, далее останавливается на террористических актах, совершённых 
первыми офицерскими отрядами. Наконец показывает формирование связей между 
Бетленом и Хорти. Автор доказывает то обстоятельство, что контрреволюционные 
элементы в г. Сегед — воспользовавшись поддержкой со стороны французских окку
пантов — искали возможность сотрудничества и с руководителями политической жиз
ни Сербии. Подводя итоги автор отмечает, что летом 1919 года клике Хорти не уда
лось создать регулярную армию, а в то же время командиры сединения, состоявше
гося из нескольких тысяч человек, старались создать основу военной власти и раз
работали планы, которые в дальнейшем явились предпосылками кровавых расправ. 
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ISTVÁN PATAKI 

DïE ORGANISATION DER BEWAFFNETEN KONTERREVOLUTION GEGEN 
DIE PROLETARMACHT IN UNGARN UND ÖSTERREICH. DIE ERSTE 

PERIODE DES ENTSTEHENS DER „NATIONALARMEE" 
(Vom 21. 3. bis 1. 8. 1919.) 

Resümee 

Der Autor untersucht in seiner aus zwei Kapiteln bestehenden Abhandlung 
die Ereignisse eines komplizierten Zeitraumes der ungarischen Geschichte. Er 
hebt den Zusammenstoss der revolutionären und gegenrevolutionären Kräfte in 
dem besprochenen Zeitraum hervor, und stellt zur Schau, dass die Gegenrevo
lution auch mit äusserer Unterstützung nur Teilerfolge erreichen konnte. 

Die Abhandlung analysiert die Verbindung zwischen den Gegenrevolutionären 
und den Politikern der imperialistischen Mächte, die gegen die Räterepublik 
auftraten. Der Autor stellt fest, dass die gegen die Proletarmacht auftretenden 
Elemente sowohl auf ungarischen Gebieten, wie auch in Österreich mit allen 
Mitteln und Möglichkeiten die Restauration herzustellen versuchten, In ihrem 
Streben nahm der Ausbruch bewaffneter Aktionen in Szeged, mit der Hilfe der 
französischen Besatzung eine Nationalarmee ins Leben zu rufen, einen wichtigen 
Platz ein. Das 1. Kapitel befasst sich mit den Aktionen der bewaffneten gegen
revolutionären Organisationen, die sich in der Zeit vorn Herbst 1918 und Anfang 
1919 in der Räterepublik entfalteten. Der Autor stellt die Tätigkeit der äusiserst-
rechts stehnden Kreise zur Schau, die auch die bürgerlich-demokratische 
Revolution von 1918 als radikal betrachteten und offen oder verblümt nach einer 
Restauration strebten. Dieses Kapitel untersucht gründlich, was für eine weitver
zweigte Organisation zur Zeit der Proletardiktatur gegen die Räterepublik begann, 
und dass diese gegenrevolutionären Aktionen mangels innerer Unterstützung 
schnell eine Niederlage erlitten. Der Autor stellt fest, dass in den gegenrevolu-
tinären Organisationen und in den begonnenen Aktionen, die noch in der Mo
narchie erzogenen Offiziere eine grosse Rolle spielten. Eine wichtige Folgerung 
geht auch aus jener Bestimmung hervor, dass das Auftreten der inneren Gegen
revolutionär en schon von Anfang an ein Fiasko erileden. musste. 

Das 2. Kapitel befasst sich mit der Tätigkeit der gegenrevolutionären Gruppen, 
die sich in Österreich und Szeged betätigten. In Österreich wurden, mit der 
Hilfe von Bethlen, Szmrecsányi, Gömbös, Lehár u. a. angeworbene gegenrevolu-
tinäre Emigranten teils zu einem militärischen Angriff eingesetzt und nach der 
Brucker Niederlage zur Verstärkung der bewaffneten Macht des Szegeder gegen
revolutionären „Kabinett"-s. von Österreich nach Szeged dirigiert. Dieses Kapitel 
behandelt weitläufig die politischen und militärischen Vorstellungen der in 
Szeged sich sammelnden Gegenrevolutionären, sowie deren Irrealität. Der Autor 
analysiert die Bemühungen zur Schaffung einer „Nationalarmee", die Rekrutie
rung, die militärpolitischen Pläne, die ersten Terroraktionen der Offiziers
abteilungen, sowie die Gestaltung der Beziehungen zwischen Horthy und Bethlen. 
Der Autor beweist, dass die Szegeder Gegenrevolutionären, die Unterstützung 
des französischen Besatzung geniessend, auch die Zusammenarbeit mit den füh
renden serbischen Politikern suohten. 

Schliesslich stellt der Autor fest, dass es im Sommer 1919 eine Armee zu 
schaffen der Horthy Clique nicht gelungen ist, zur selben Zeit aber wollten die 
Kommandanten, der aus ein paar tausend Mann bestehenden Truppen, eine 
Militärmacht gründen, und arbeiteten jene Pläne aus, die den Schatten der 
späteren Blutbäder vorauswarfen. 
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A MOVE MEGALAKULÁSA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ 1918-AS 
POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM IDŐSZAKÁBAN* 

Dósa Rudolfné 

A MOVE: a Magyar Országos Véderő Egyesület eredetileg katonatiszti 
szervezet, majd tiszti vezetésű szélsőséges antikommunista, militarista, faj
védő társadalmi egyesület volt. A Horthy-fasizmus rendszerében a mobil
gárda szerepét töltötte be. Soha egy percig sem védte fegyverrel az ország 
függetlenségét, vagy épségét ellenséggel szemben, de „védte" a néptől a ka
pitalista nagybirtokos úri Magyarországot egy negyedszázadon át. Az egye
sület indulása sok vonatkozásban választ ad a korszak szélsőjobboldali tár
sadalmi erői között mindvégig legjelentősebb katonai klikk hatalmi befolyá
sának eredetére, szervezeti tömörülésére és az uralkodó osztályok ellenfor
radalmi politikai csoportjaihoz fűződő kapcsolataira. 

* 
1918 őszén egy vesztett háború és a kibontakozó népi forradalom határán 

döbbent ijedtséggel állt a magyar katonatiszti kar. A leszerelés és a forrada
lom hozta politikai változás nyomán 8000 aktív és 40 000 tartalékos tiszt eg
zisztenciája vált bizonytalanná. E túlnyomóan dzsentri származású, monar
chikus, kasztszellemben nevelt társadalmi réteg soraiból kerültek ki rövide
sen az ellenforradalom katonai szervezői. 

A közélet és a politika színterén látható áramlás a polgári forradalom első 
heteiben azonban még más előjelű. Tulajdonképpen minden társadalmi réteg 
megkönnyebbüléssel és bizakodással fogadta a polgári demokratikus forra
dalmat, mint a nyomasztó háborúból kivezető utat. A dolgozók békét, élet
körülményeik jobbrafordulását remélték a politikai változástól. A nagybir
tokos és tőkés osztályokat rövid időre az új hatalom mellé állította az az 
illúzió, hogy az antantbarát Károlyi Mihály gróf kormányra juttatása kivéd
heti az imperialista békeszerződés szankcióit, és megmarad a háború előtti 
Magyarország területi integritása. Hasonló tényező — mely a nemzeti egy
séget erősítve átmenetileg háttérbe szorította az osztályellentéteket — a dua
lizmussal való szakítás, a független magyar államiság létrejötte. A forrada
lom első napjaiban a magyar úri osztályok képviselői — mágnások, püspö
kök, bankárok, fegyvergyárosok ijedtükben hanyatt-homlok siettek mind fel
esküdni az új kormányzatra.1 

* A tanulmány a MOVE-ról készülő mű fejezete. 
1 Károlyi Mihály: Tiétek a föld! (Leszámolás októberrel.) Válogatott művei. Budapest, 

Kossuth Könyvkiadó. 1966. I. köt. 393. o. 
Juhász Nagy Sándor: A magyar októberi forradalom története. 1918. október 31 — 1919. 

március 21. Budapest, Cserépfalvi, 1945. 279. o. 
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Siettek a fővárosba a vezérkari és csapattisztek is, hogy felajánlják szol-
lataikat az új rendszernek. A polgári kormány vezető politikusai memoár
jaikban egybehangzóan szólnak számos olyan színváltozásról, amit neves el
lenforradalmárok hajtottak végre. Batthyány Tivadar, a Károlyi-kormány 
volt belügyminisztere írja maliciózusan: „kedves utókor, hidd el nékem, 
abban a korszakban, amelyről én írok, a világ rohamlépésekben forgott, 
de még sokkal rohamosabban forogtak nagyjaink köpönyegjei."2 Tör
ténelmi közelből írott munkáikban az ellenforradalom képviselői is elismer
ték a közöttük politikailag legaktívabb tisztek karrierista tülekedését.3 Utó
lag valótlanul kényszerre hivatkoztak, de a valóság szerint önként, tömege
sen kérték felvételüket a szakszervezetekbe, sőt a Szociáldemokrata Pártba 
is olyan exponált horthysta katonai vezetők, mint Soós Károly altábornagy, 
Dormándy Henrik tábornagy, Molnár Dezső altábornagy, Kratochvil Károly, 
Magasházy László, Gömbös Gyula, Shwoy Kálmán és mások. Politikai hűség
nyilatkozataikat egymás elleni kölcsönös intrika kísérte, olyan mértékben, 
hogy e jelenséget nyíltan szóvá kellett tenni egy tiszti szakszervezeti gyűlé
sen.4 

Természetesen sok tisztet őszintén magával ragadott az első napok rózsás, 
ünnepi hangulata. A forradalom nemzeti vonásai, a háború befejezése és a 
fizetésükből élő tisztek között a forradalom hozta szociális kedvezmények 
bizakodást keltettek. 

A Károlyi-kormány első intézkedései azonban szükségszerűen érzékenyen 
érintették a tisztikart. A forradalom kül- és belpolitikai örökségként meg
kapta a vesztett háborút —• mint befejezett tényt, minden konzekvenciájá
val. A frontok hetek óta felbomlóban voltak. Az új kormány, amelyre egyéb 
belső politikai és gazdasági tennivaló várt volna, minél előbb túl akart jutni 
a háborús viszonyokon, s a fordulat másnapján — 1918. november 1-én — 
elrendelte a fegyverletételt, a hadsereg leszerelését.5 Különböző okok
ból kiindulva, de azzal a közös jelszóval, hogy: elég volt a vérontásból .— 
mind egyetértettek a hangadó politikusok és utólag emiatt vádaskodók is. 
A koalíció pártjai a gyors leszerelés végrehajtására szorították a kormányt. 
Minden erőt erre koncentráltak. Külpolitikailag a gyors leszerelés demonst
rálásával akartak kedvező színben feltűnni a békefeltételeket diktáló antant
hatalmak előtt. Emellett túlzott pacifista hangulatban — mint a fejlemények 
igazolták •— nagy illúziókat tápláltak az imperialista hatalmak és Wilson el
nök által meghirdetett demokratikus békeszólamok iránt. Bár Károlyi Mi
hály, Linder Béla írásaiból az is kiderül, hogy pacifizmusuk a forradalom 
nemzetközi kiterjedésére, általános és tartós demilitarizálás koncepció
jára épült.6 

Amikor a leszereléssel kapcsolatos illúziókat megállapítjuk, el kell ismer
nünk, hogy az októberi polgári forradalom vezetői teljes joggal utasították 
el azokat a hamisításokat és rágalmakat, amelyeket a Horthy-rendszer és 
annak — témánk szempontjából is exponált — katona politikusai terjesztet
tek. Az ellenforradalom a már korábban szétesett hadsereg leszerelésében 

2 Batthány Tivadar gr.: Beszámolóm I—II. Budapest. Szerző kiadása, é. n. n . 141. o. 
3 Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellen

forradalomról. Budapest, Budapesti Hírlap, 1920. 19—22. o. 
Dietz Károly: Októbertől augusztusig. (Székesfővárosi Államrendőrség nyugalmazott fő

kapitány emlékiratai). Budapest, 1920. 19. o. 
í Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Wien, Bécsi Magyar Kiadó, 1923. 197—198. o. — 

„Egész halmaz levél és följelentés fekszik az asztalomon, amelyben a tisztek egymást, sőt 
a legénység útján jelentik föl tiszttársaikat." 5 A Hadtönénelmi Intézet Levéltára, (a (továbbiakban HIL.) Polg. dem. iratok 4. csomó 
HM. 28103 ein. — 1 — 1919. 

6 HIL. Polg. dem. iratok 4. csomó HM 23105 ein. — i — 1918 — Linder Béla november 1-i 
proklamációja. 
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és Linder hadügyminiszter ismert szónoki kijelentésében látta a hadsereg 
dezorganizálódásának, mi több, a területi veszteségek okát.7 Elhallgatták, 
hogy az új hadsereg szervezésének és a forradalmi Magyarország határvé
delmének szabotálása 1918 és 1919-ben éppen az ellenforradalmi tisztek 
büszkén vállalt „reszortja" volt. 

A nagybirtokos és tőkés kizsákmányoló osztályok tagjai, valamint a nép
ellenes magatartású közigazgatási tisztviselők még inkább sürgették a le
szerelést belpolitikai okokból. Féltek a hazaözönlő fáradt, kiéhezett, elkese
redett katonatömegektől, akiktől már az ország határa előtt igyekeztek el
venni a fegyvereket. A katonáknak négy éven át zengték, hogy milyen nagy 
ovációval várja a hálás nemzet hőseit, ehelyett „félelemmel fogadta a lövész
árukból megtérő fiait, rabló és gyújtogató betyárokat látva bennük. . . 
emezek meg lerongyolódva, éhezve, jövő sorsuk miatt aggódva, tele kese
rűséggel és haraggal tértek vissza."8 

December közepéig kb. 1,5 millió katonát szereltek le. Az erre vonatkozó 
rendeletek mutatják, milyen kiterjedt intézkedésekkel sietették e hatalmas 
akció radikális lebonyolítását.9 Mintegy 50 fogadó bizottság működött, a 
pályaudvarokra karhatalmat küldtek a vonatok érkezéséhez. Élelmet osztot
tak (később valamelyes ruhaneműt), a gyors leszerelés hazafias voltára buz
dító beszédekkel, majd a lakóhelyre utalt leszerelési segély adminisztratív 
eszközeivel igyekeztek biztosítani,10 hogy a katonák ne menjenek a lakta
nyába, ne maradjanak együtt, de legfőképpen azt, hogy ne tartsák maguk
nál a fegyvert. 

Míg a dolgozó kisemberekből álló forradalmi hangulatú közkatonák lesze
relését a burzsoá erők siettették, addig az előbbiek a régi elnyomó rendszer 
vezető tisztjei iránt viseltettek érthető bizalmatlansággal. Hivatalos fórumok 
is kimondották, hogy a magas rangú (általában alezredesen felüli) tiszteket 
nyugdíjazni fogják. A létszámcsökkentés várható perspektívája alsóbb be
osztásokban is bizonytalan egzisztenciális jövőt rajzolt a hivatásos tisztek 
elé. Ilyen helyzetben eleve szubjektív ellenérzésekkel fogadták a katonataná
csok működését. 

A népi kezdeményezésre született, de kormányzati szinten elismert katona
tanácsok és titkos szavazással választott bizalmik rendszere a tisztek között 
minden más társadalmi rétegnél előbb indított el egy heves belső differen
ciálódást. Méghozzá a forradalommal szemben álló pólus felé húzta a tisztek 
többségét. A demokratikus szabadságjogok, érdekvédelmi-politikai ellen
őrző intézmények létrejötte teljesen újszerű és szokatlan volt a régi hadsereg 
tagjai előtt. A katonagyűlések leleplezték és eltávolították a brutális, gőgös, 
hatalmaskodó tiszteket,11 ugyanakkor megerősítették tiszteletet érdemlő ve-

7 Károlyi Mihály: Levél a BBC magyar adás vezetőjéhez, válogatott műv. II. 48. o. — 
Károlyi polemizál Macartney professzorral, aki az 1918-as leszerelést még 1942-ben is a 
horthysta történelem hamisítás alapján értékeli. 

„Éppen Macarthey úr magyar barátai voltak azok, akiket akkoriban pánikba ejtett a 
hadsereg veresége, a hazatérő katonák fosztogatásától való félelem s ezért lefegyverzésüket 
követelték. Ezt a vádat kormányunk ellen, illetve ellenem sokkal később kezdték hangoz
tatni, amikor a fasiszta revanspolitika megkezdődött." 

8 Linder Béla: Kell-e katona? (A militarizmus csődje.) Tanulmány a leszerelésről. Buda
pest, Lantos. 119. 4. o. — E munka 1918 végén íródott. 1919 júniusában a szegedi ellenforra
dalmi kormány — szerző feltüntetése nélkül — kiadott egy szélsőséges antiikommunista bro
súrát, amelyben a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege ellen lázítanak. Lásd „Kell-e ka
tona", Linder Béla volt hadügyminiszter hasonló címmel megjelent könyvének rövid kriti
kája. Szeged, 1919. kézirat gyanánt. 

9 HIL. Polg. dem. iratok 4. csomó HM 28052 ein. — 1 — 1918. 
10 HIL. Polg. dem. iratok 4. csomó. HM 30135 ein. — 2 — 1918. 
il A határban a halál kaszál. (Fejezetek Prónay Pál naplójából). Szerk. Szabó Ágnes és 

Pamlényi Ervin. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1963. 56. o. — 1918. őszén katonái tiltakoz
tak Prónay parancsnoksága ellen. A katonagyűlés leszavazta. Prónay naplójában elismeri, 
hogy a fronton ' érte közlegényeit. 
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zetőiket.12 A tisztikar nagy része ezt a fegyelem, tekintély és saját jogai meg
sértésének tartotta. Az új tömegmozgalomban bizonyára akadtak a demokrá
ciát kispolgári anarchiaként értelmező túlzások is, bár a katonatanácsok 
rendelete konkretizálta annak működési elveit. A bizalmi rendszert, a kato
natanácsokat, s később a szakszervezetbe, illetve politikai pártba való lépés 
engedélyezését,13 mint a régi hadsereg formáitól eltérőt használták fel az 
ellenforradalmi tisztek táboruk szélesítésére. Céltudatosan propagálták, hogy 
e demokratikus intézmények ássák alá a fegyelmet és használják fel e pro
pagandát arra, hogy a tisztikar lojális tagjait is a forradalom ellen hangolják. 

1918 végén országos viszonylatban 2700 aktív és 4200 tartalékos tiszt húzott 
fizetést az államtól. Budapesten mintegy 6000 tiszt tartózkodott.1'1 Gyakorla
tilag sem a belső rend fenntartásában, sem az új hadsereg megszervezésében, 
sem pedig a demarkációs vonalak biztosításában nem lehetett konstruktív 
tevékenységükre számítani. A kormány felhívásokkal, nemzetőrség felállítá
sával próbálkozott.15 A régi közigazgatás teljesen felmondta a szolgálatot.16 

Olyan tiszt, mint Stromfeld — különösen vezető tisztek között —, aki hiva
tástudatból maximális erőfeszítéseket tett, hogy fegyelmet teremtsen a szét-
züllött hadsereg soraiban, majd segítse egy új >a fegyverszüneti szerződésben 
engedélyezett véderő megszervezését, igen kevés akadt. Az 1920-ban lefoly
tatott Stromfeld-perben17 nemegyszer elhangzott vádként: miért nem hagyta, 
hogy az anarchia csődbe vigye a polgári köztársaságot. Közben Soós, Werth, 
Julier, Dormándy, Lorx és számos jobboldali katonatiszt kénytelen volt el
ismerni Stromfeld érdemeit, ö maga ezekről az időkről vallotta: amit egyik 
nap fegyelemben megépített, másnap összeomlott. „A tisztikar igenis szét 
volt züllve, tudták, hogy nyugdíjazva lesznek és nem akartak dolgozni."18 

A munka szabotálását és a többszörösen jogtalanul felvett leszerelési segé
lyeket az ellenforradalmi társaság elismerte.19 December 12-én kelt HM bi
zalmas leirat megállapítja, hogy a tisztek nem akarnak dolgozni, csak illet
ményért járnak a hivatalokba. ,,Ezen körülmény semmi esetre sem egyeztet
hető össze a mai kor szellemével. Dolgozni kell mindnyájuknak és a kormány 
gondoskodott is arról, hogy a munkateljesítmény megfelelően díjaztassék"20 

— olvashatjuk. A leirat a továbbiakban elismeri, hogy a tisztek fáradtak a 
háborús évek után, azt ajánlja, menjenek el 2 hét szabadságra, de ezt köve
tően vonják felelősségre mindazokat, akik nem végzik el munkájukat. 

E hónapokban a leszereléssel egyidejűleg megindult a küzdelem egy új 
hadsereg kialakítása érdekében. A hadseregszervezés körüli elvi-gyakorlati 
kérdésekben különböző osztályérdekek ütköztek meg egymással. Kikből áll
jon a hadsereg? Kinél legyen a fegyver? Mire szolgáljon a fegyver? Ezek a 
forradalom menetében, annak további útját eldöntő kérdések voltak. 

A kormány a belgrádi fegyverszüneti egyezmény alapján felállítható had
erőt (6 gyalog- és 2 lovashadosztály) az öt legfiatalabb korosztály benntartása, 
illetve behívása útján akarta megoldani. A burzsoázia e katonákat ítélte meg 

12 Stromfeld ezredesi r a n g j á n a k megerős í tésé t és a Ludovika A k a d é m i a pa r ancsnokává 
tör ténő kinevezését beosztot t ja i ké r t ék . 

13 doberdói Breit József: A magyaro r szág i 1918/19. évi fo r rada lmi m o z g a l m a k és a vörös 
h á b o r ú tör téne te I—III. Budapes t . Magyar Hadtör téne t i Levél tár . 1925. 51. és 162 o. 

14 Böhm Vilmos: A hábo rús ko r szak bűne i . A nyomorúság Magyarországon . Beszéd a 
Munkás t anács 1919. f eb ruá r 24-i ülésén. Budapes t , Népszava, 1919. 26. o. 

15 HIL. Polg. dem. i ra tok 3/a. csoimó HM. 28297 ein. — l — 1918; Uo. 4 csomó. HM 28308 
ein. — l/a — 1918. 

16 Batthány: i. ,m. 294. és 302. o. 
17 HIL. Stromfeld Aurél 1920. évi pe r ének i ra ta i . — A pe r fo lyamán a MOVE alapí tó tiszti 

garn i tú rá ja felvonult a vád t anú ikén t . A j egyzőkönyv he lyenkén t csonka, kü lönösen Göm
bös val lomása. 

18 Uo. Stromfeld. 
19 „Kell-e k a t o n a " / . . . (Szeged) i. m. 18. o. 
20 HIL. Polg. dem. i ra tok 4 csomó HM 28315 ein. — 1 — 1918. 
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legfelhasználhatóbbaknak, a forradalmi hatásoktól politikailag legkevésbé 
fertőzöttnek. Olyan katonaságot akartak, amely megvédi a tőkés magántulaj
dont a nép forradalmi törekvéseitől. De e fiatalok a katonáskodástól húzó
doztak. A terv csődöt mondott. A problémákat súlyosbította, hogy amilyen 
ütemben a szomszédos országok talpraálltak — folyton tolták beljebb a de
markációs határvonalakat.21 Újabb hadseregszervezési tervekkel és kísérle
tezésekkel próbálkozott a kormány. 

A szociáldemokrata pártvezetőség a katonatanácsokat igyekezett Pogány 
József révén kézben tartani.22 A forradalom polgári demokratikus vív-
vívmányait megvédeni, a még „időszerűtlen" szocialista forradalmat meg
akadályozni, a katonatanácsok hatáskörét korlátozni — röviden így foglal
hatók össze eredeti törekvéseik. A helyi tanácsok azonban — a budapesti 
helyőrség Pogány által vezetett tanácsa is — az osztályharc kiélesedése so
rán ennél továbbmentek és követelték a gyárak és nagybirtokok kisajátítá
sát. 

A közben létrejött kommunista párt arra hívta fel a katonákat, hogy ne 
adják ki kezükből a fegyvert. A munkásosztályt kell felfegyverezni,23 a poli
tikai síkon megindult polgári demokratikus forradalmat továbbvinni a szocia
lista átalakulás és a tanácsok hatalma irányába — ez volt a KMP álláspontja. 

A reakciós erők tiszti zászlóaljak és különítmények, riadó és karhatalmi 
alakulatok létrehozásával próbálkoztak. Egyetemi zászlóaljakból, székely és 
alföldi huszárezredekből (az ún. jászkun gárdából) kísérelték meg újból és 
újból — részben a hadügyminisztérium útján rendeletileg,27' részben nagy
birtokosok által finanszírozva „spontán", „társadalmi" alapon — e saját 
zsoldoshaderőt megteremteni. Ez a tervezett fegyveres gárda a polgári for
radalommal is szembeállt — a restaurációt, a nép elleni megtorlást készí
tette elő. 

A legújabbkori antikommunista ellenforradalmi mobilgárdák egyik hazai 
alakulata a MOVE kezdeti lépéseit e történelmi talajon tette meg. 

A MOVE MEGALAKULÁSA 
1918. november 30. 

Élve a demokratikus szabadságjogokkal, a katonatisztek novemberben sor
ra alakították érdekvédelmi szervezeteiket. Már a háború alatt kezdtek elő
készíteni egy tiszti egyesületet, amelynek alakuló ülését november elsejére 
tervezték.25 Közben kitört a forradalom s fennállott a lehetősége annak, hogy 
szociáldemokrata jellegű szervezet — esetleg közös tiszti-altiszti szövetség, 
amelybe a katonatanácsok is beletartoztak volna — jön létre. Valóban ilyen 
vegyes gyűlés jött össze november 10-én az Országház kupolacsarnokában. 
A mintegy kétezer tiszt és altiszt részvételével tartott viharos tanácskozás 
szervezője Szilágyi Lajos volt, Gömbös későbbi legitimista parlamenti el
lenfele. A gyűlésen elhangzott felszólalások nyomán másnap a Világ című 
lap sötét, reakciós, porosz militarista, ellenforradalmi jelenségekről írt. Két 

21 Liptai Ervin: A Magyar Vörös Hadsereg ha rca i . Budapes t , Zr ínyi Ka tona i Kiadó, i960. 
21., 33—35. o. 

22 Uo. 24. o. 
23 Révai József: „Linder Béla : Kell-e k a t o n a " Válogatott tör ténelmi í rások. Budapest , 

Kossu th Könyvkiadó . 1967. I. köt. 47. o. — A cikk eredeti leg az In te rnac ioná lé 1919. márc ius . 
I. évf. 5. sz. 87—88. o. je lent meg. 

24 Ba r tha Albert hadügymin i sz t e rnek a r iadó a lakula tok létesí tésére szóló rendele te . Ma
gya r Munkásmozga lom Tör téne te . Válogatot t D o k u m e n t u m o k . 5. kötet , Budapes t , Szikra, 
19í6. 386—387. o.; HIL. Polg. dem. i r a tok HM 332243 ein. — 1 — 1919. biz. Breit: i. m. 57. o. 

25 Nemzetgyűlés i Napló . 1920—22. IV. köt . 456. o. Szilágyi Lajos felszólalása. 
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személyi utalás érdemel említést.26 A katonatanácsokat támadó Hajós Jenő 
százados27 és az egynapos hadügyminiszter, Bartha, aki kijelentette: „Sem
miféle katonatanácsot nem tűrök!" A gyűlésen jelen volt és felszólalt Böhm 
Vilmos is. Megalakítják a Magyar Katonatisztek és Továbbszolgáló Altisz
tek Országos Szövetségét. A szervezet elnöke Kreybig Rezső ezredes lett.28 

Nyomban megkezdődött a belső rivalizálás az elnöki funkciók szaporítá
sa érdekében történő szétválás és újabb egyesületi alapítás. A tartalé
kos tisztek, önkéntesek és szellemi munkabeoszitásúak sértetten kivonultak 
az ülésteremből és a következő napon új gyűlést tartottak, mondván: az 
előző szövetségiben nem látják saját érdekeiket biztosítva. E tiszti társaság 
létrehozta a Hadviselt Szellemi Munkások Szövetségét.29 Vezetői: dr. Szé
kely Sándor és Bíró Andor főhadnagyok. 

A HM-ben összeverődve néhányan újabb javaslattal álltak elő. A tényleges 
tisztek külön egyesítésére egy javaslatot készítettek és Barthával jóváha
gyatták/'0 November 15-én a régi képviselőházban tartott gyűlésen léte
sült szervezet már a MOVE közvetlen elődje. Marton Béla közli az ülés jegy
zökönyvének rövid kivonatát. A politikai szempontból heterogén katonai ta
nácskozás tükrözte az országosan végbemenő folyamatot: a november 1-i 
egységhangulatból gyorsan kifejlődött polarizálódást. Egyes tisztek felszólal
tak „a bolsevizmus veszélye" ellen. Tömörüljünk!—mondatták—, hogy le
gyen szavunk, politikai hatalmunk, érvényesülési lehetőségünk!31 A túlsúly 
és a közhangulat ekkor azonban a fellendülő forradalom oldalán volt. Ami
kor a jelenlevő szociáldemokrata Urváry ezredes javasolta, hogy az új tes
tület másnap, a köztársaság proklamálásánál képviseltesse magát, ezt egy
hangúan a monarchista tisztek is megszavazták. A gyűlés részvevői határo
zatban biztosították a Károlyi-kormányt, hogy „minden tekintetben támo
gatni kívánják". 

Egy átmeneti testületté alakultak, amely magát Tényleges Tisztek, Tiszt
viselők, Rangosztályba nem sorozott Havidíjasok és Továbbszolgáló Altisz
tek Szövetségének nevezte.32 A megalakult szervezet elnökéül a Bartha kö
réhez tartozó Molnár Dezső altábornagyot választották. 

A Stromfeld-perben mondotta el Zsíros István, hogy Molnár Dezsővel no
vember 17—18-án felmentek Károlyi Mihályhoz — ahol jelen volt Böhm Vil
mos, az akkori államtitkár is — és ismét jóváhagyást kértek egy külön tiszti 
szervezet létrehozásához. 

Teljesen öncélúak e szervezkedések, a vezetők számára társadalmi pozíció 
teremtés lépcsőfokai. A kortársak és résztvevők az egyesülethez való kap
csolatukhoz mérten vagy elismerik, vagy leplezik az egyesület alapítások 
egzisztenciális mozgatórugóit. Geher Gyula, aki a MOVE egyik alapítója 
volt — s a tárgyalt időszakban az előkészítő bizottság tagja —, később áz
zál indokolta a MOVE megalakítását, hogy egy átfogóbb, polgári-ellenfor
radalmi szervekkel, vidékkel kapcsolatban álló szervezetet akartak kiépí
teni. 

A MOVE november 30-án a Gólyavárban 1000 tényleges tiszt és altiszt 
részvételével alakult meg. Az előkészítő bizottság munkájáról Molnár Dezső 

26 világ, 1918. november 12. „Tisztek és altisztek viharos nagygyűlése" 
27 Hajós Jenő valószínűleg azonos a bécsi magyar követség kirablásában szereplő titkárral. 
28 Világ, 1918. n o v e m b e r 12 — Ale lnökök: Szilágyi Lajos, Láng Boldizsár , Be reghy Korné l , 

Schomann István. 
29 Világ, 1918. n o v e m b e r 13. 
30 „MOVE első országos t anácsü lése" . Budapes t , 1920. j a n u á r 17—18—19. Budapes t , MOVE, 

1920. 77—78. o. — A reakciós tiszti memorandum szerzői: Maiéter Géza, Kiss Mihály, Horváth 
Sándor. 

3i Berethei Marton Béla: A MOVE töinténetének és alapgondolatának vázlata, Budapest, 
Stephaneum, 1920. 12. o. 

32 „MOVE első országos tanácsülése" . . . uo. 
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és Geher Gyula számolt be. Ideiglenes alapszabály-j avaslatot terjesztettek 
elő, melyben a MOVE a tisztek érdekvédelmét és a magyar katonai szellem 
erősítését tűzte ki céljául.33 Ideiglenes vezetőséget választottak (január 
15-ig szóló mandátummal). Elnök: Molnár Dezső altábornagy, ügyvezető igaz
gató: Zsíros István őrnagy, alelnökök: Geher Gyula százados, Perczel al
tábornagy és Hermann tiszthelyettes. 

A MOVE a gyűlés által jóváhagyott emlékiratban felajánlotta szolgálatait 
a népköztársaság kormányának.34 

A fent ismertetett testületek — a MOVE kivételével — a szakszervezeti 
mozgalom irányában fejlődtek. A Magyar Tisztek Országos Szövetsége 
Kreybigtől László Berthold későbbi vörösőr parancsnok irányítása alá ke
rült.35 December 14-én megalakut a Tényleges Tisztek Szakszervezete, mely
nek egyik vezetője Űrváry ezredes lett.36 

A MOVE viszont fokozatosan a nyílt és titkos ellenforradalmi szervezkedés 
útjára lépett. A MOVE-foa tömörültek a vezérkari és huszártisztek, akik a 
"tisztek között is rangos, elit /társaságnak tartották magukat. Ama tisztek kü
lön csoportjaként kezdték szervezni az egyesületet, akik nem akartak jó
léti-érdekvédelmi keretek között maradni, s akik igyekeztek a hadügyi ve
zetésben hatalmi pozíciókat szerezni. 

A MOVE határozott ellenforradalmasodása az általános belpolitikai polari
záció és az uralkodó osztályok decembertől élénkülő restaurációs tevékeny
ségének részeként ment végbe. Az 1918. novemberi MOVE-ről dr. Révay Jó
zsef írta: „Ebben az időben még csak kevesen gondoltak arra, hogy egy 
ilyen szervezet magja és melegágya lehet majd a forradalom megbuktatására 
törekvő irányzatnak, egyszóval az ellenforradalomnak."37 Hasonló értelem
ben nyilatkozott a MOVE korai szakaszáról Gömbös is. 

A szélsőjobboldali memoárirodalomban elterjedt legenda, hogy a MOVE-t 
kizárólag Gömbös Gyula 1919. január 19-i elnökké választása tette ellenfor
radalmi szervezetté, addig balra hajló vagy legalábbis semleges jóléti egye
sület volt. A beállításban sok a túlzás, Gömbös és barátai így akarták érde
meiket felnagyítani, magukat a nyílt ellenforradalmiságot vállaló hőssé fes
teni. Korabeli forrásanyagok és dokumentumok arról tanúskodnak, hogy a 
MOVE november és január között is (akkori vezető tagjainak titkos tevé
kenységén keresztül) bekapcsolódott ellenforradalmi kísérletekbe, miközben 
ezt természetesen kifelé álcázta. Gömbös viszont november és január között 
— amíg a MOVE-n kívül volt — ugyanúgy kombinálta a titkos aknamunkát 
a köztársaságnak tett felajánlkozásokkal, hűségnyilatkozatokkal, mint utóbb. 
ö sem volt az a gáncsnélküli ellenforradalmár, aminek igyekezett magát fel
tüntetni. Tény, hogy Gömbös éppen akkor lett tagja a MOVE-nak és lépett 
fel nyílt színvallással, amikor a néhány hónapja gyülekező belső ellenforra
dalmi csoportok a kormányzat belpolitikai és nemzetközi helyzetét alkal
masnak találták a nyílt fellépésre, és kétségtelen az is, hogy Gömbösnek és 
klikkjének jelentős szerepe volt abban, hogy a szerteágazó alakulások között 
a MOVE az antikommunista, militarista ellenforradalmi erők élcsapata lett. 

33 Budapesti Hírlap, 1S18. december 1. 
34 HIL. Stroimfeld-per iratai. — Stromfeld és védője emlékeztetőül idéztek a MOVE alaku

lásakor a kormány üdvözlő és felajánlkozó nyilatkozatokból a tanúként megjelent Molnár 
Dezsőnek és Zsíros Istvánnak, akik az emlékiratok szerzői. 

35 Nemzetgyűlési Napló. uo. 
38 Tényleges Tisztek Szakszervezetének további vezetői: Steinbruck százados, Sárai Szabó 

százados, Hangay százados, Sohl főhadnagy és Nemesek főhadnagy. 
37 Dr. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. Budapest, Franklin Nyomda, 1934. 

120. o. Nemzetgyűlési Napló, 1920—22. IV. köt. 514. o. Gömbös Gyula felszólalása. — Utal a 
korai MOVE-ban levő balrahajló tendenciákra. 
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Ellenforradalmi kísérletek és a MOVE 

A tisztek egy fiatalabb, az új helyzet lehetőségeit és szükségleteit felismerő 
rétege: a századosi és főhadnagyi korosztály politikai ambíciójú tagjai — 
Kozma, Gömbös, Zsilinszky, Marton, Magasházy típusú katonatisztek — 
kezdtek a továbbiakban felszínre jutni, egyelőre saját köreiken belül. Felis
merték, hogy a militarista erőkre, méghozzá a háború alatt kevéssé lejáratott, 
az új demokratikus szervezkedési lehetőségeket kihasználni képes katonai 
erőkre a nagybirtokos és nagytőkés osztályoknak szükségük van. Mind belpo
litikai célokra, a vagyont és kizsákmányolást veszélyeztető néptömegekkel 
szemben, mind az elveszni látszó birtokaik visszaszerzésére. 

A polgári kormányt övező kezdeti bizalomnak hamar vége szakadt. A re
akciós osztályok növekvő ellenforradalmi tevékenységbe kezdtek. A forra
dalom politikai vívmányai a mágnások és burzsoák számára a rendcsinálás 
vágyát és kezdetét, a dolgozó tömegeknek viszont osztályköveteléseik útján 
csak az első lépéseket jelentették. A harc egyre kiélezettebb lett a reakciós 
és a forradalmat antifeudális, illetve antikapitalista irányban továbbfejlesz
teni akaró erők között. 

Figyelemre méltó jelenség, hogy ekkor születnek azok a személyi és szer
vezeti kapcsolatok, amelyek később az ellenforradalmi rendszerben az is
mert katonatiszteket és az arisztokrácia, illetve burzsoázia képviselőit ösz-
szekötik. Decemberben és januárban az arisztokraták és burzsoák különböző 
nacionalista ellenforradalmi szervezkedéseiben egyre több olyan tiszt nevé
vel is találkozunk, akik már ekkor, vagy később a MOVE vezérkarához tar
toztak. Egyelőre gyakoribb az egyéni bekapcsolódás az ellenforradalmi ak
ciókba, mint a MÖVE-nak egyesületként való szerepeltetése, ami nemcsak 
gyengeségből fakadt, hanem a MOVE köré csoportosuló tisztek tudatos el
határozásából is. Őket a tiszti szociális érdekvédelmi kérdéseknél sokkal 
inkább a politikai-hatalmi kérdések izgatták. Részt vesznek tehát minden 
olyan szervezkedésben, amely révén hatalmi befolyáshoz remélnek jutni. 

Bethlen, Teleki, Sigray, Szmrecsányi grófok és más arisztokraták 1918 vé
gén megalapítják különböző legális és illegális nacionalista — Területvédő 
Liga, Keresztény Kultúrliga, Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége — szer
vezeteiket. Ezek mellett, vagy ezek égisze alatt katonai csoportokat is alakítot
tak. Ilyen volt pl. a TEVÉL-apródok fegyveres egysége. A MOVE 1920 elején 
tartott tanácsülésén Géher Gyula beszámolójában elmondta, hogy 1918. de
cember elején a MOVE a TEVÉL-lel szövetkezve dolgozta ki, illetve aján
lotta Bartha hadügyminiszternek a riadó alakulatok létrehozását.38 

A MOVE-hoz tartozó tisztek egyikét-másikát politikai pártszervezési ak
ciókban látjuk Bethlennel és Pallavicini őrgróffal. Amikor a kormány 1919 
elején választásokra készült, Bethlen előtt már világos volt, hogy az általa 
képviselt párt fellépésére a forradalmi események nemigen adnak majd al
kalmat, de a választási előkészületeket ürügyként felhasználta az ellenforra
dalmi erők szervezésére.39 Ennek során kapott szerepet Magasházy László 
és Szívós-Waldfogel József a MOVE-vezetők közül. 

A nyílt és titkos ellenforradalmi szervezkedések egyik fő fészke volt 
a hadügyminisztérium. Nem véletlenül, vagy alaptalanul került minduntalan 
a katonatanácsok támadásának kereszttüzébe. Itt szőtték a kétkulacsos polgá
ri és katonai politikusok az ellenforradalmi kísérletek terveit. Az új, csökken
tett létszámú minisztériumban 829 tiszt teljesített szolgálatot. Számbelileg 
tehát nagy, koncentrált, zömében reakciós katonai vezető gárda maradt 

38 „MOVE első országos t anácsü l é se " . . . i. m. 79. o. 
39 Kozma Miklós: Az összeomlás 19] 8—19. Budapes t , A theneum. 1933. 128 és 136. o. 
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együtt. A forradalom oldalán álló, katonailag is felkészült tisztek száma igen 
kevés, a minisztérium az ellenforradalmárok bázisa. A Budapesten tar
tózkodó tisztek zöme — akik a legénységtől való félelmükben nem mertek a 
laktanyákba kimenni — a minisztériumban töltötte az idejét: az irodákban 
értekeztek hivatalos minőségben, vagy mint magánemberek „beszélgettek" 
a folyosókon. Egymást támogatva, akármilyen kicsi és formális beosztásban, 
de igyekeztek a központban maradni. 

Katonai vonalon az ellenforradalom vezető államhatalmi pozíciókat 
szerzett. Több minisztercserét túlélve államtitkárkodott Friedrich István, 
aki a kortársak tanúvallomása szerint október 31-én önkényesen nevezte ki 
magát hadügyi államtitkárrá.40 Friedrich a burzsoá és a katonai erők szövet
ségét testesítette meg saját személyében. Közvetítésével kerül kapcsolatba a 
MOVE a polgári ellenforradalmi szervezkedés olyan alakjaival, mint Lová-
szy Márton, P. Ábrahám Dezső, Ballá Aladár. Friedrich hadügyi államtit
kári beosztásában jelentős támaszpont. A minisztériumban dolgozott Gömbös 
Gyula. November 6-án érkezett meg Bécsből, a volt vezérkartól, előbb rövid 
időre Zágrábba került, majd Friedrich mellett működött, mint balkáni cso
portvezető/11 A HM-ben teljesítettek szolgálatot: Julier Ferenc''2, Wiesinger 
Viktor43, Mayer Csejkovich Károly4'1, Lorx Viktor'1-5 és mások, az ellenfor
radalom kevésbé ismert alakjai. E felső katonai szervből lényegében kettős 
törekvést igyekeztek megvalósítani: 1. Akadályozni, illetve megnehezíteni a 
katonatanácsok működését és a népköztársaság új hadseregének megszerve
zését. 2. Összegyűjteni az ellenforradalom fegyveres erőit, illetve az ellenfor
radalmi elemeket fegyverrel ellátni a népköztársaság államhatalma megdön
tése céljából. 

Kié legyen a fegyver? — ez volt 1918 végén az osztályharc, a forradalom 
soron levő kérdése. E címmel jelent meg a Vörös Űjság a decemberi napok
ban. Számos röplap látott napvilágot. Ezekben a Kommunisták Magyarországi 
Pártja figyelmeztet, hogy az ellenforradalom magát felfegyverezni, a mun
kásokat pedig lefegyverezni akarja.40 

A tárgyalt időszakban Gömbös és a MOVE még egymástól függetlenül, de 
egy irányba működött. Érdekes mozzanat, amely a MOVE-nak a későbbi 
sportegyesületi jellege miatt tűnik fel: december első napjaiban Ballá 
Aladár, Gömbös Gyula és Brüll Alfréd meghívták a HM-be a sportszövetsé
gek képviselőit, hogy megbeszéljék a sportzászlóaljak létrehozását. Egy szer
vező bizottság létesült, amelynek katonai tanácsadója Gömbös Gyula lett.47 

Közben Bartha hivatalosan kiadta parancsát a riadó csapatok felállítására48 

40 Friedrich István egyike volt a háború utáni évek jellegzetes kaméleonjának, önkényes 
államtitkárságáról. Károlyi Mihály: A magyar válság. Válogatott művei. I. 7. o.; Garami 
Ernő: Forrongó Magyarország, Leipzig—Wien. Pegazus. 1922. 55. o.; Hefty Richárd: Adatok 
az ellenforradalom történetéhez. Budapest, 1920.; Breit: i. m. 35. o.; Batthány: i. m. 141. o. 

4t Böhm Vilmos: A kurzus tiszti legényei a forradalmakban. Az ember, Wien, 1922. ápri
lis 30. 

42 Julier: Ellenforradalmi lélekkel a Vörös Hadsereg élén. Magyarság. Cikksorozat. 1927. 
1. július 3. és július 5. sz.; Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. Budapest, Athe-
naeum. 1919. 27. o. 

43 Nemzetgyűlés i Nap ló : id. köte t 510. o. — Szilágyi Lajos felszólalása. E lmondja : Wiesin-
ger Viktor 1918. ok tóber 31-én Himnusz t énekelve vezette a HM tisztviselőit á t a Lánchídon 
az Astoriához és eskette fel őket a Nemzeti Tanácsira. A Tanácsköztársaság leverése után 
pedig a tisztek igazoló eljárását vezeti a MOVE-ban; Szózat, 1920. augusztus 19. — Wiesinger 
sajtónyilatkozatában elismeri a fentieket. 

44 HIL. Stromfeld-per iratai. 
45 uo. 
46 Vörös Üjság, 1919. december 11. „Ellenforradalom", Vörös Űjság, 1919. december 14. „Kié 

legyen a fegyver"; MMTVD 5. köt. 387—388. o. — A vadászzászlóalj kommunista csoportjá
nak röplapja. — „Mi pedig szent fogadással fogadjuk, hogy fegyvereinket élve ki nem ad
juk!" — írták, amikor őket leszerelni, a tiszti különítményeket pedig felfegyverezni akarták. 

47 Budapesti Hírlap, 1918. december 8. „Sportszövetségek és a nemzeti hadsereg." 
48 HIL. Polg. dem. i r a tok 3/a csomó. HM 32243 ein. — 1 — 1918. biz. 

- 472 — 



Az ezt követő napokban több mint gyanús hírek mutatják, hogy a MOVE 
kivette a résszét a riadó alakulatok szervezéséből.49 A Népszava is támadni 
kezdte a MOVE-t, sőt az egyesületen belül is hallatszottak hangok a reakciós 
vezetéssel szemben. Ilyenformán az országos hadügyminiszter-válság kicsi
ben a MOVE-ban is lezajlott. December 11-én Molnár Dezső altábornagy le
mondott az elnökségről. E funkcióval ideiglenesen Zsíros Istvánt bízták meg.50 

A harc minden fordulóján valamilyen formában egyre inkább feltűnt 
Gömbös alakja. Egyéniségére jellemző, hogy a nagy nyilvánosság elé színpa
dias erkély-jelenetben lépett. December 12-én a budapesti helyőrség katona
tanácsának vezetésével zajlott le a hadügyminisztérium előtt az az ismert tö
megtüntetés, amely megakadályozta a tiszti századok felállítását. Amikor a 
sok ezres tömeg vörös zászlókkal és „Le Barthával!" jelszavakkal felvonult 
a Várba, a minisztérium elé, Gömbös kiment az erkélyre és beszélni próbált. 
Állítólag arról, hogy bízzanak a hadügyminiszterben és menjenek a frontra 
— ahogy akkor a demarkációs vonalakat nevezték. Néhány szó után azonban 
a tömeg lehurrogta. Az összegyűlt katonák Károlyi Mihályt akarták hallani. 
Gömböst a belső szobában tartózkodó katonatanács-tagok erélyesen beszólí
tották az erkélyről. Később több alkalommal hivatkozott erre az esetre51. Ál
lítása szerint a nacionalista tisztek és a MOVE-beliek e tüntetés alkalmával 
figyeltek fel rá, innen eredt iránta érzett bizalmuk. 

Gömbös Gyula 1918 december közepe tájt ismerkedett meg a MOVE né
hány aktív vezetőjével, pontosabban egy összejáró huszártiszti baráti tár
sasággal. Az elit baráti kör tagjai: gróf Crouy Péter és László főhadnagyok, 
Kozma Miklós százados, Marton Béla főhadnagy, Rácz Kálmán, Wíesinger 
Viktor, Geher Gyula, Odescalohi Károly herceg. Gömbös szerint Geher és 
Rácz, Kozma és Prónay szerint viszont Kozma vezette be az ismeretlen szá
zadost a bizalmas baráti körbe, ahol eleinte vezérkari volta miatt bizonyos 
fokú bizalmatlansággal fogadták. Gömbös azonban már kész tervvel jött. 
December közepén a minisztériumban Friedrich megbízásából egy titkos el
lenforradalmi tervet dolgozott ki52. 

Gömbös terve figyelmet érdemel. 1918 végén, a forradalom fellendülő sza
kaszában viszonylag kis realitást tartalmazott, de fontos — még pedig ismé
telt felújítása, az ellenforradalom során történő megvalósítása és a Horthy-
korszakon végighúzódó hasonló szervezeti sktruktúrák miatt. A terv alap
gondolata: Budapestet el kell szigetelni a vidéktől. Az országot megyei— 
járási alapon megszervezni ellenforradalmi célokra. Három nagy területi 
központot kell kialakítani: 1. Tiszántúl, Szatmárnémeti központtal. Ellenfor
radalmi magnak a Székely Nemzeti Tanácsban levő híveiket (elsősorban Kra-
tochvilt) tekintették. 2. Duna—Tisza köze, itt a Kiskunságban komoly ellen
forradalmi mozgolódás volt. E vidéken gróf Ráday Gedeon, dr. Endre Zsig
mond és Héj j as Iván szervezkedett. Centrumként Kiskunfélegyházát jelölték 
meg. 3. Dunántúl, központja Szombathely, Sigray Antal grófra és Lingauer 
Albinra építve. Székesfehérvárott gróf Károlyi Józsefre számítottak. A szer
vezkedés egy párhuzamos ellenforradalmi apparátus kiépítését tervezte. Or-

49 Budapesti Hírlap. 1918. december 12. — Hírek-rovat közleménye: MOVE-ban átvehetők 
a tagsági igazolványok. Utána következő, de új közlemény: „megbízható érzésű férfiak" be
csületszó alapon riadó alakulatokba jelentkezzenek. 

50 Budapes t i Hí r lap , 1918. december 11. — „Elnökválság a MOVE-ban." Az ideiglenes e lnök 
1919. j a n u á r 19-ig kapoitt megbízásit. A MOVE ér tekezle téről szóló köz leményben új mozzana t : 
a MOVE célját az érdekvédelem mellett így fogalmazzák: „közreműködés az ország védere
jének megteremtésében." 

51 Nemzetgyűlési Napló, 1920—22. IV. 512—514. o. — Gömbös felszólalása. Budapesti Hírlap, 
1918. december 13. — A lap ír az erkélyen megjelent századosról — név nélkül. 

52 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—22. IV. 512—514. o. — Gömbös Gyula felszólalása. Az eredet i 
tervezet kidolgozásában részt vett Gömbös és Horváth Dénes. (Révay: i. m. 107—108. o.) 
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szagosán mintegy 100—130 helyi, befolyással rendelkező tekintélyes közéleti 
politikust akartak bevonni. Mellettük — behálózva az országot — ugyanany-
nyi megbízható katonatisztet, akik Gömbösek által kiadott központi utasí
tások végrehajtását biztosítják53. 

A terv e hónapokban nagyrészt megvalósíthatatlan maradt. Bizonyos lépé
sek azonban történtek megvalósítására. Kozma, Magasházy, Mecsér Endre 
fáradoztak ilyen ellenforradalmi kapcsolatok kiépítésén. E célra felhasznál
tak hivatalos katonai kiküldetéseket is54. Az említett politikusokkal — Ráday 
és Károlyi grófokkal —• megteremtették az összeköttetést. 

A reakció itt is, ott is kezdte nyíltan felütni a fejét. A kormány kommu
nista és népellenes politikája bátorítás volt számukra. 1919 január elsején az 
újévet azzal kezdték, hogy egy katonagyűlésen55, amei«yen Kun Béla volt az 
előadó, a laktanya egyik emeleti ablakából lövést adtak le. 3-án Festetich 
Sándor hadügyminiszter vezetésével egy országos tiszti értekezletet rendez
tek. Formálisan az új demokratikus hadsereg szervezése ügyében hívták 
össze a megbeszélést, amely demagóg, nacionalista tüntetéssé fajult. „Nem 
kell új hadsereg!", „Magyarok vagyunk, nem szociáldemokraták!" — s ehhez 
hasonló feszólalások hangzottak el. Festetich és Pogány beszédét vegyesen 
hangos tiltakozás és tetszésnyilvánítás kísérte. A tiszti összejövetel miatt ja
nuár 4-én a Budapesten állomásozó tüzérség, lovasság és gyalogság katona
tanácsai tiltakozó gyűléseket tartottak. A Népszava elutasította, hogy a tisz
tek tanítsák ki hazafiságra a szervezett munkásokat. ,,. . . ha valaha megmér
nénk a munkásság és az aktív tisztek áldozatait, szenvedéseit, akkor a szo
ciáldemokrata munkásság sajnos mindig túlterhelten fog kikerülni ebből a 
szomorú versenyből"56 — írták. 

Míg a baloldali pártok támadták Festetich Sándort, egy MOVE-delegáció 
Zsíros István vezetésével 5-én felkereste és felajánlotta neki szolgálatait.57 

Január 7-én összeesküvést lepleztek le a hadügyminisztériumban, amelynek 
következményeképpen Festetich távozásra kényszerült. Schnetzer Ferenc tá
bornok vezetésével akartak egy budapesti katonai puccsot szervezni, melynek 
egyik főszereplője a MOVE-hoz tartozó Magasházy László lett volna. A terv 
szerint a Gellérthegyről néhány tucat gránátot és srapnelt kilőnek, annak 
süvítő hangjára a beígért ellenforradalmi csoportok gyülekeznek, kihirdetik 
a statáriumot és azután minden „erély és határozottság dolga" lett volna.58 

Ezt a tervet Kozma Miklós, Hefty Richárd, Gömbös Gyula, Révay József 
különbözőképpen írják le, de azt egyöntetűen állítják, hogy Schnetzer, Hor
váth, Gömbös, Rácz, Magasházy, Friedrich a hadügyminisztériumban össze
gyűltek és várták a terv végrehajtására az engedélyt. Lovászy Márton és 
Festetich azonban józanabbul ítélték meg a beígért ellenforradalmi csopor
tok tényleges erejét és ezért óvatosságból leállították az akciót. Pedig az 
antikommunista tisztek a tervet időzítették. A reakció nemzetközi ellentá
madása már kibontakozóban volt. Január 7-én véres összeütközések zajlot
tak le Berlin utcáin. Budapesten e napokban elterjesztettek egy álhírt készü
lő kommunista puccsról, és ennek az ürügyén mintegy 1500 fegyvert csem-

53 Gömbös: Egy magyar vezérkairi tiszt. . . i. m. 25—26. o.; Kozma: i. ms. 39. o. 
M Székesfehérvári Állami Levéltár. Fejér megyei Főispáni bizalmas 8488/1918. — Mecsér 

Endre népbiztosi kinevezéssel utazgatott vidékre, és szervezte az ellenforradalmat. 
55 Népszava, 1919. január 1. „Kommunista katonatüntetés"; Világ, 1919. január 1. „Kom

munista katonák tüntetése"; Budapesti Hírlap, 1919. január 1. „Izgalom két budapesti ka
szárnyában; Vörös Újság, 1919. január 4. „A tisztek orvgyilkos merénylete a kommunisták 
ellen." 

68 Népszava, 1919. január 4; Budapesti Hírlap, 1919. január 4. Közli Pogány József nyilat
kozatát a Festetich-féle tiszti gyűlésről. 

57 Világ, 1919. j a n u á r 7. 
58 Kozma: i. m. 100. o. 
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pésztek 6-án éjjel a HM-be, hogy a tiszteket felfegyverezzék.59 A munkás-
és katonatanácsok követelték, hogy a fegyvereket helyezzék a bizalmik el
lenőrzése alá. 

Január közepén a MOVE-ra kezdett a figyelem terelődni. A forradalom 
válaszút elé került . Vagy előrehalad a szocialista forradalom, vagyis a mun
káshatalom és a tőkés tulajdon társadalmasí tásának irányába, vagy vissza 
a nagybirtokosok, nagytőkések korlát lan gazdasági és politikai uralmához. 
A MOVE egyik kikristályosodási pont lett, ahol a szélsőséges nacionalizmus, 
militarizmus és antikommunizmus hivei és egyben a kizsákmányolás elszánt 
védelmezői gyülekeztek és nyíltan szint vallottak. A nyílt szint vallás össze
függ a kiéleződött helyzettel és a nemzetközi hatásokkal . Az a tény pedig, 
hogy a MOVE-t a többi nacionalista egyesülethez, még az Ébredő Magyarok 
Egyesületéhez képest is nagyobb figyelemmel kísérték, a MOVE exponált ka
tonatiszti összetételével magyarázható . 

A Függetlenségi Pá r t jobbszárnyát alkotó, ún. Polgárszövetségben leleplez
tek egy ellenforradalmi összeesküvést. A szálak a HM-ben Friedrich-hez, és 
MOVE-tisztek közvetítésével a MOVE-elnökségig vezettek. Erdélyi László. 
Szilassy József és Szilassy Cézár 1200 koronát vet tek fel Friedrichtől kar
hatalom szervezésére. Instrukciót Wiesingertől és Gehertől kaptak. Az ügy
ben tar tot t bírósági tárgyaláson ezeket elmondották, a MOVE vezetőit k i 
hal lgat ták és a szervezet helyiségében eredménytelen házkutatás t tartottak.6 0 

Amikor a belügy leleplezte ezeket az akciókat, erőtlen, néhány órás letartóz
tatások, kihallgatások és házkutatások tör téntek csupán. 

Kissé megnehezült a dolguk a kormányváltozás nyomán. Friedrichet, mint 
á l lamti tkár t leváltották, Kozmát és Gömböst kihelyezték vidéki csapattest
hez. Ezt a parancsot azonban mindket ten szabotálták — Gömbös beadta 
nyugdíj kérelmét •—, húzták az időt. Egyelőre szerényebb honfoglalásra: a 
MOVE korlátlan bir tokbavételére kezdtek koncentrálni . 

A szűk tiszti kl ikk már korábban felismerte, hogy a titkos szervezkedés 
nem tud lépést t a r tan i a forradalom ütemével és kezdett gondolkozni legális 
keretek felhasználásán. Kozma és Gömbös 1918 karácsonyát együtt töltöt
ték. Ekkor alakult ki végképp az az elgondolás, hogy a MOVE-t kell keretül 
felhasználni terveik realizálására. 

A társaságból néhányan már a MOVE vezetőségének tagjai voltak, de a 
szervezet hivatalos megnyilvánulásain n e m szerepeltek. „A MOVE-t minden 
körülmények között csoportunk számára kell megkerí teni ellenforradalmi 
munkánk bázisául. Éppen ezért Gyula utasí tására egész társaságunk, hogy 
feltűnést ne okozzunk, egyenként és különböző időpontban belépett a MOVE-
ba. J á r u n k is szorgalmasan, de tar tózkodóak vagyunk, csak megfigyelünk és 
nem szerepelünk"6 1 — írja Kozma naplójában. 

A tiszti klikk j anuárban naponta ülésezett. Jó előre megtervezték a MOVE 
közelgő országos közgyűlésén a „hatalomátvétel t" . Napokkal előbb kiosztot
ták a szerepeket, beszédpróbákat, lényegében nyilvános főpróbát tar tot tak. 
Bármilyen komikusnak is tűnik e haditerv, nem lebecsülhető. A memoárok 
szerzői csak azért fedik fel, hogy saját ellenforrdalmi érdemeiket igazolják. 
„Megbeszéltük, hogy 40 főre tehető hozzánk tartozó emberünk hogyan oszol

sz Budapesti Hírlap, 1919. január 9. „Övó intézkedések a kommunisták ellen." — Ebben 
a cikkben közlik Festetlen nyilatkozatát: a HM felfegyverzése a csőcselék támadása ellen 
történt.; Népszava. 1919. január 8. „Mit akant a ísadügy miniszter január 7-én (Pogány József 
nyilatkozata.) Világ, 1919. január 11. — Pogány nyilatkozatában vádolja a hadügyminisz
tert, hogy a konzervatív elemeket különböző címen felfegyverezni akarja — „ugyanakkor a 
bolsevikok ellen nem ad ki letörő parancsot". 

60 Világ, 1919. január 17. „Ellenforradalom, hólabda alapon."; Népszava, 1919. január 16. 
„Ellenforradalmi összeesküvés a Károlyi pártban." A rövid időre letartóztatott MOVE-tisztek 
között volt (Bajcsy) Zsilinszky Endre és Kozma Miklós is. 

61 Kozma: i. m. 95. o. 
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jon el a teremben, ki milyen csoportot vesz munkába, milyen közbekiáltások 
lesznek, egyszóval, pontos tervet dolgoztunk ki62." 

Tulajdonképpen mindegy volt számukra, kit sikerül a MOVE elnökévé 
választani, csak azt határozták el, hogy a baráti körükből legyen valaki. Elő
ször az egyesületben ismertebb Rácz Kálmánra gondoltak. Miután azonban 
beszédpróbát tartottak vele, megállapították, hogy stílusa talán jó lenne a 
legénység előtt, de nem alkalmas a tisztek számára. Gömbös próbaszónoklata 
tetszett a társaságnak, ezért megbízták, hogy főpróbaként mondja el a MOVE 
január 18-i tanácsülésén, majd a 19-i országos közgyűlésen. Előbb azonban 
Gömbösnek be kellett lépni a MOVE-ba, amelynek eddig nem volt a tagja. 
Parlamenti beszédekben mondotta és visszaemlékezéseiben nyíltan írta, hogy 
csak praktikus meggondolásokból használta fel a MOVE-t. Barátai és saját 
véleménye szerint könnyebbnek látszott egy már meglevő szervezetet az el
lenforradalom bázisává tenni, mint egy újat létrehozni. 

Elnökválasztó gyűlés 1919. január 19-én. Gömbös megválasztása 

1919. január 19-e, vasárnap Budapesten az ellenforradalom jegyében zaj
lott le. Az addig lappangó erők nyíltan színre léptek. Délelőtt a székely had
osztály tagjai gyűléseztek, délben a Várban tüntettek03. (A reakció propa
gandája meglovagolta az egyszerű, otthonuktól elszakadt székely katonák 
sérelmét, és figyelmüket az igazi háborús felelősökről elterelve szította köz
tük az elkeseredést.) Délután volt a MOVE közgyűlése, utána az Ébredő 
Magyarok Egyesületének botrányba fulladt gyűlése0'1, este pogrom hangu
lat, antiszemita tüntetések, kávéházi verekedések. Az ellenforradalmi tünte
tések hátteiében a régi uralkodó osztályok képviselői, előtérben a dzsentri 
tisztek, egyetemisták és nagyvárosi lumpen elemek állottak. A rendőrség ez
alatt távol tartotta magát. A főkapitány — Dietz Károly — az ellenforradal
márok embere volt. 

A MOVE elnökválasztó közgyűlése a Múzeum körúti egyetemi tömb he
lyiségében, a Gólyavárban zajlott le. A szervezet addigi működéséről az ide
iglenes elnök — Zsíros István tartott jelentéktelen beszámolót. Majd ideigle
nesen lemondott megbízatásáról. Gömbös visszaemlékezése szerint a vitá
ban először egy „stróhman" szólalt fel, hogy kipuhatolja és kellő irányba te
relje a gyűlés hangulatát.05 A hangulatkeltés nem volt felesleges, hiszen a 
hallgatóság között nemcsak sok fiatal ludovikás volt jelen, hanem köztük a 
Ludovika Tiszti Akadémia népszerű parancsnoka, Stromfeld Aurél ezredes 
is, akinek a Szociáldemokrata Párthoz fűződő kapcsolatait Gömbös társa
sága már látta, és tartott tőle. 

Gömbös tüzes nacionalista demagógiával színezett felszólalásában a 
MOVE-t a politika frontjára mozgósította, s közben célzásaival a kormány
politika és Károlyi Mihály ellen fordult. „Mindannyiunk kötelessége, hogy a 
politikai passzivitásból kilépjünk és aktivitásba menjünk á t . . . Magyar és 
székely testvéreim, mielőtt a vörös zászlóval jelzett síkos útra léptek, állja
tok meg és gondolkozzatok . . . a MOVE-nak állást kell foglalnia a naciona
lista és internacionalista világnézetek közötti harcban. Az internacionalizmus 
a hazátlanok jelszava és jaj annak a nemzetnek, amely ezt a jövőt követ i . . . 
Nekünk csak egy utunk lehet; a nemzeti eszme diadalának útja. A MOVE 

62 Uo. 108. o. 
63 Népszava, 1919. j a n u á r 21. „E l l en fo r rada lom" c. vezérc ikk . 
64 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—22. UI. 434. o. — Szmrecsány i György ÉME-elnök felszóla

lása. 
65 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—22. IV. 515. o. — Gömbös felszólalása e lnökké választásáról . 
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támogassa mindazon politikai pártokat, kik ezen az úton kívánnak halad
ni"66 — mondotta zászlóbontó felszólalásában. 

A tisztek nyílt harcbahívása annál feltűnőbb volt, mert formailag, mint 
minden egyesület alapszabályában, így a MOVE alapszabályában is olvas
ható; az egyesület politikával nem foglalkozik. De a formális okoktól elte
kintve a tisztikar éppen azt kifogásolta — az októberi forradalom óta —, 
hogy a demokratizmus, a politizálás, a szociáldemokrata agitáció stb. el
lentétes a katonai fegyelemmel, és a politikának nincs helye a katonaság so
raiban. Gömbös vakmerő nyíltsággal felrúgta a semlegesség látszatát. Eddig 
titkos katonai-puccsista eszközökkel, vagy csendes szabotázzsal dolgozott az 
ellenforradalom, nyílt ideológiai-propaganda fellépésre nem igen merészke
dett. — Gömbös olyan vakmerően beszélt a MOVE-gyűlésen, amilyenre Sze
gedig senki nem vett bátorságot67 — írja e felszólalásról Bajcsy-Zsilinszky. 

A beszéd nagy sikert aratott, de a gyűlést nem tudták zavartalanul foly
tatni, hirtelen kialudtak a villanyégők, kívülről munkások és katonák, a cse
peli vörösőrség és tengerészegységek vették körül az épületet, elálltak a fő-
bajáratot.68 A gyűlés felbomlott. „Át szavazni a Tiszti Kaszinóba!" — hang
zott fel a sötétben valamelyik élelmes tag buzdítása. A hátsó kijáraton kitó
dultak, miközben az udvaron kisebb verekedés tört ki, ahol a vöröskatonák 
mellett már az Ébredők gyűlésére készülő tisztek és egyetemisták is gyüle
keztek. 

Az elnökválasztó közgyűlést csak este, jó 1—2 óra múlva az Eszterházy 
utcai Tiszti Kaszinóba folytatták, erősen megcsappant létszámmal. Ekkor ke
rült sor az elnökválasztásra. Potenciális jelölt volt Geher Gyula, mint a 
MÖVE egyik alapító, aktív tagja. Gömbös elnökségét veszélyeztette a nagy 
tekintélyű Stromfeld Aurél, aki ugyan nem különösebb aktivitással, de tagja 
volt a MOVE-nak. Fel is szólalt e gyűlésen. Az 1920-ban lefolytatott Strom
feld-per folyamán a meghívott tanúk sokan és különböző interpretálásban 
szóltak Stromfeldnak a MOVE-val való kapcsolatáról, illetve e közgyűlésről. 
Gömbös a perben azt állította, hogy ők kérték fel Stromfeldet felszólalásra 
azért, hogy állásfoglalását lássák. Stromfeld a haza közös védelméről beszélt 
és ők nem tudták megállapítani, milyen tendenciával mondta: „a MOVE-nak 
magam is tagja voltam régebben. Nem voltam vele egészen megelégedve" . . . 
„azért, hogy ők nemzeti irányt követnek, nem zárja ki az én nemzeti irá
nyomat és érzelmeimet, mert lehet követni nemzeti irányt akkor is, ha az 
ember egyéb szociális reformokat óhajt" — mondotta Stromfeld a per ide
jén.69 A MOVE-közgyűlésen Stromfeld szerepe még annyi volt, hogy a meg
választása után gratulált Gömbösnek. 

Gömbös mellett ügyes propagandistaként korteskedett Kozma Miklós. 
A közgyűlés az előbbiekben vázolt nacionalista légkörben Gömböst válasz
totta elnökül. Kozma naplójában leírja, hogy a győztes társaság késő éjsza
káig együtt volt. Másnap reggel a régi MOVE tisztségviselői kara még az 
igazak álmát aludta, amikor „mi előkerítve a kapust, sáska módjára ellep
tük az irodákat, s nekifogtunk a munkának .. . Gyula egy fél óra alatt meg
csinálta a személyi beosztást."70 Kozma a sajtó és propaganda vezetését kap
ta feladatul (előiskolája a későbbi MTI vezetői pályafutásának). A tiszti tár
saság, amely a MOVE irányítását átvette, a következőkből állott: Gömbös 
Gyula, Prónay Pál, Toókos Gyula, Görgey György, Görgey József, Magas

in uo. és Gömbös: Egy magyar vezérkari... i. m. 27—(28. o. 
67 Zsilinszky Endre: Gömbös— Szilágyi. Szózat, 1920. augusz tus 18. 
08 Dietz: i. m . 51—52. o.; Prónay Pál napló . i. m. 59. o. 
69 S t romfe ld-per i ra ta i . — A több n a p o n át t a r tó k iha l lga tás és t anúva l lomások közben 

a MOVE elnökválasz tó gyűlése i sméte l ten szóba jö t t : T o m b o r Jenő , Rácz Károly , Ta'kácsy, 
Illésy, Kozma, Toókos , Molnár , Zsiros, Gömbös és St romfeld ér int ik . 

70 Kozma: i. m. 112. o. 
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házy László, Geher Gyula, Wiesinger Viktor, Crouy Péter, Marton Béla, Be-
retvás István, Zsilinszky István, Zsilinszky Endre és Kozma Miklós. Ez az 
a szélsőséges, nacionalista katonai gárda, mely később az egész ellenforra
dalmi korszak alatt jelentős szerepet játszott, és csak Szegeden bővült né
hány taggal. 

Gömbös közöttük is nagy taktikus és törtető. Származását tekintve nem a 
legelőkelőbb a társaságban. Ö típusa az ún. középosztály feltörő tagjainak. 
Eszmei fegyvertára sem a leggazdagabb, de kétségtelenül viszonylag „kor
szerű". Még a marxizmusról is tud egy keveset — annyit, hogy antimarxista, 
antikommunista volta és propagandája pregnánsabb legyen, mint konzerva
tív, reakciós tiszttársaié. Emellett már a háború alatt megkülönböztetett ér
deklődéssel tanulmányozta a fajteoretikus, H. St. Chamberlain műveit és an
nak alapján maga is írt egy antiszemita dolgozatot. Mindenekfelett azonban 
karrierizmusa hajtja őt és teszi egyenlőre a kis társaság többé-kevésbé el
fogadott vezérévé. 

A MOVE-gyűlésnek élénk visszhangja támadt. Másnap a Tényleges Tisz
tek Szakszervezete a sajtóban felszólította tagjait, hogy lépjenek ki a MOVE-
ból. A Népszava vezércikke megállapította: „az eddig lappangó ellenforra
dalom levetette álarcát. Most már ezek után senki sem állíthatja, hogy a Ma
gyar Országos Véderő Egyesületbe tömörült tisztek a köztársaságot akarják." 
„A MOVE mögött progromos ellenforradalmárok gyülekeztek, itt az ideje, 
hogy a szervezett szociáldemokrata munkásság végre szembenézzen és le
számoljon az ellenforradalmi elemekkel!" 

A Népszava 1919. január 21-i vezércikkére reagálva Gömbös sajtónyilat
kozatban tiltakozott a MOVE ellenforradalmisága ellen. A polémia folyta
tódott. A Népszava újabb cikke: „Reakciós ellenforradalmár-e a MOVE" — 
bizonyítékokra hivatkozva megerősíti álláspontját.71 

Az új MO VE-vezérek részint nem bánják a támadást, mert úgy tekintik, 
mint az egyesület politikai súlyának elismerését. De természetesen védekez
nek is. Alig telt el 2—3 nap, Gömbös, mint új egyesületi elnök nyilatkoza
tot közölt „A MOVE elnöksége egyszer s mindenkorra kijelenti, hogy semmi
féle ellenforradalmi és reakciós célokat nem tűr az egyesületben. Híve a nép
köztársaságnak és a nemzeti szociális iránynak." íme, az úri becsület, a pár
bajlovagok igazmondása és egyenessége! Amikor utólag Gömbös e hírhedt 
hűségnyilatkozatról és további hasonló értelmű nyilatkozatairól magyaráz
kodni kényszerült, akkor kijelentette, hogy a nyilatkozat „taktikai lépés" volt 
(„nem taktika volt, hanem konjunktúra!" —szólt közbe Beniczky Ödön a par
lamenti vitába.) „De titkos irataimban és személyes utasításaimban felhív
tam a tisztikart, hogy szervezkedjenek abból a célból, hogy a vörös uralmat, 
amelyet ekkor már tisztán láttunk jönni, előre megbuktassuk'"72 — mon
dotta Gömbös. 

A harc kiéleződése a forradalmi és ellenforradalmi erők között. 
A MOVE betiltása 

Az előre merészkedő ellenforradalom világszerte kipróbált antimarxista 
jelszavakkal, a család, a magánulajdon, a vallás, a haza veszélyeztetettsé
gének ördögével djesztgette és terrorizálta a lakosságot. Ez volt a tartalma 

71 Népszava, 1919. január 23. ,.Reakciós ellenforradalmár-e a MOVE". 
"2 Nemzetgyűlési Napló, 1920—22. IV. 458. o. — Gömbös a forradalom időszakában tanúsí

tott magatartásáról önigazolás és védekezésképpen mondotta: „Aki azt hiszi, hogy mi is kö
zönséges szolgái voltunk annak a rothadt, annak a desruktív, hazafiatlan rendszernek, tes
sék eljönni a MOVE elnökségbe, ott 'rendelkezésére bocsátjuk iratainkat, ott tessék meggyő
ződni arról, hogy a MOVE magyar szempontból és keresztény szempontból addig mit tett." 
Néhány évvel később ugyanerről. Lásd: NN. 1922—27. XIII. 305. o. (Gömbös felszólalása.) 
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gróf Károlyi József főispán Fejér megyei törvényhatósági választmányi fel
lépésének, amikor bizalmatlanságot szavaztatott a budapesti kormány iránt, 
azzal vádolva, hogy politikája aláássa a valláserkölcsöt, a tulajdon szentsé
gét, a tekintély elvét. A Károlyi-féle megyegyűlés egyik ismert szereplője, 
Prohászka Ottokár püspök, aki novemberben még ugyanolyan szervilizmus-
sal üdvözölte a népköztársaságot, mint a tiszt urak. 

Hasonló tartalmú ellenagitációba fogtak a MOVE-tisztek, akik az orszá
gos gyűlés után a fővárosi és vidéki laktanyákban kezdtek aktivizálódni. 
Marton Béla és Kozma Miklós utalnak e meginduló vidéki szervezkedésre.73 

A MOVE vidéken fiókszervezeteket, ún. főosztályokat kezdett kiépíteni. Né
hány ízben Friedrich Istvántól kaptak anyagi támogatást (még korábban), 
majd földbirtokosoktól, akik uradalmaikat kis zsoldossereggel bástyázták 
körül. 

A sok oldalról erősödő aknamunkát Pogány József leplezte le a Budapesti 
Katonatanács február 7-i ülésén.74 ,,A forradalom veszélyben van!" — .mon
dotta. Az ellenforradalom, amely a vagyonosok, kiváltságosok hatalmaskodó 
táborából, az osztályelnyomás élvezőiből és csatlósaiból áll, szervezkedik. 
A csatlósokat képviselik a jegyzők, szolgabírák, csendőrök és nagy számban 
katonatisztek, akik mind bűnt bűnre halmoztak a néppel szemben. Minden 
hotelszobában, kávéházi különszobában súgnak-búgnak. Diákok szervezked
nek, székelyek és álszékelyek gyülekeznek. ÉME és MOVE szervezkedik. 
Egyes vidékeken rengeteg tiszt (különösen huszártiszt) tömörül, és nyíltan 
„civilbagázs"-nak nevezik a kormányt. Sőt Kiskunságban, a forradalmi Bu
dapesttől elszakadt kisállam megteremtéséről álmodoztak. 

Erre az időre estek a dunántúli sztrájkok és puccskísérletek. Aktív tisztek 
gyúrták és lázították a népet, miközben „monoklis arcuk egyetlen rándulása 
nélkül szedik fel fizetésüket a köztársaság pénztárából". 

Pogány meggyőző erővel tépte le az ellenforradalmi demagógia álarcát. 
A területi integritásról szavalnak azok — mondotta a továbbiakban —, akik 
1849-ben muszka vezetők, 1867-ben osztrák vezetők, 1919-ben antantcsapat 
felvezetőik. Saját földjeiken át vezetik a magyar néphatalom ellen a francia, 
cseh, román burzsoázia mészárló csapatait. Konklúziója: humanitás az ural
kodó osztálynak, amíg lehet, gépfegyver, amikor kell!75 

A kommunista párt újból és újból hangsúlyozta, hogy az ellenforradalom 
célja: a munkások lefegyverzése és a reakciós tisztek felfegyverzése a nép 
ellen. A Vörös Újság február 6-án „Szenteltvízzel" c. vezércikke találóan fe
jezi ki és ostorozza az ellenforradalmi kísérletek erőtlen kezelését. Sem a 
kormány, sem a szociáldemokrata pártvezetés nem volt egységes és határo
zott a forradalom védelmében és a reakció elleni harcban. Általában ezeket 
az erőket lebecsülték, a szélsőjobboldal erőit nem vették komolyan. A ka
tonatanács sürgetése után, február 9-én ült össze a Magyarországi Szociál-
mokrata Párt rendkívüli kongresszusa.70 Ennek hangulata tükrözte a párt 
belső ellentmondásosságát. Míg a pártvezetőség Weltner Jakab által tartott 
beszámolója csupán az agitáció és propaganda fokozásával kívánta az ellen
forradalmat visszaszorítani, addig a felszólalók radikális, sürgős intézkedé
seket követeltek. Ha a kormány meg akarja védeni a forradalmat — mon-

73 Kozma: i. m . 114. o . ; Marton: i. rru 22. o. 
74 Pogány József: Porradalom és ellen f orradalom. (Budapesti Katonaitanács 1919. február 

7-i ülésén elmondott beszéd). Budapest, Népszava, 1919. 7—9. o. 
75 uo. 28. o. — A Vörös Katona (A kommunista proletárkatonák lapja) bírálja Pogány 

Józsefet, amennyiben az ellenforradalommal szembeni erély legfeljebb szavakban érvénye
sül. 1919. február 4. sz. A lap fejlécén olvasható: „Jelszó: Fegyverkezzetek az ellenforrada
lom letörésére." 

76 Népszava, 1919. f eb ruá r 11. Vezérc ikk. „Az erő és egység pár tgyű lése . (A jobboldal i és 
baloldali e l lenforradalom ellen.") 
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dotta többek között Landler Jenő —, rögtön kell cselekedni, míg a készülő 
ellenforradalmat vérontás nélkül le tudja verni. Ehhez, a felvilágosító munka 
mellett, kell a proletárököl, amely oda sújt, ahova kell! (Landler korabeli ki
fejezése, nem a későbbi jelszó.) 

A szociáldemokrata pártban nemcsak a módszerek és eszközök tekinteté
ben voltak véleménykülönbségek, hanem alapvetően a helyzet megítélésében 
is.77 Bár a pártgyűlés, a küldöttek nyomására, olyan határozatot fogadott el, 
hogy radikális eljárást kíván az egyre szemérmetlenebbül megnyilatkozó el
lenforradalommal szemben, a vezetők ezt olyképpen értelmezték, hogy az 
ellenforradalom jobbról és balról közeledik. A jobboldali ellenforradalom él
csapatának a MOVE-t, a baloldali ellenforradalom élcsapatának a kommunis
ta pártot nyilvánították. A fasizmus és a bolsevizmus azonosításának, egy-
nevezőre állításának demagógiáját tulajdonképpen itt alkalmazta először a 
SZDP. Egyben hatalomként, egyenrangú partnerként ismerte el a MOVE-t 
az SZDP és KMP mellett. 

1919. február 13-án a MOVE-ban házkutatást tartottak, majd ideiglene
sen felfüggesztették a szervezet működésének engedélyét. Az adminisztratív 
lépésre közvetlen okot a MOVE egy memoranduma szolgáltatta. E hadügy
miniszterhez szóló feliratban követelték a bizalmi rendszer és a katonataná
csok megszüntetését. A felfüggesztés okai között szerepelt Rácz Kálmán
nak, a MOVE egyik vezetőjének sztrájkra uszító felszólalása is, amelyet egy 
huszártiszti gyűlésen mondott el.80 Megpróbálták ez után az egyesület lega
litását megmenteni (közben magánlakásokban találkoztak, pl. Tormay Cecil 
lakásán.)80 Gömbös első lépésként kiadta Rácz Kálmánt a rendőrségnek az
zal, hogy a sztrájkakció Rácz magánkezdeményezése volt. Ráczot letartóztat
ták. Ezután a MOVE-vezérek személyesen is próbálkoztak az egyesületnek, 
mint legális ellenforradalmi szervezeti keretnek a megmentésével, de ered
ménytelenül. Kozma járt Weltner Jakabnál, Gömbös Böhm Vilmosnál, Strom
feldnél, sőt állítólag Károlyi Mihálynál is. 

A Minisztertanács február 18-án ülésezett és tárgyalta a belügy-, hadügy-
és igazságügyminiszterek jelentéseit az ellenforradalmi megmozdulásokról.81 

A kormány vezetői formálisan egyenlő elbánást hirdettek jobbra és balra, 
amivel nem megfékezték, hanem felbátorították a reakciós erőket. A Minisz
tertanács eredeti jegyzőkönyve arról tanúskodik, hogy ezen az ülésen is jobb-
és baloldali ellenforradalomról beszéltek. Az igazságügyminiszter javasolta: 
ha az SZDP elérkezettnek látja az időt a kommunisták letörésére, úgy nekik 
kellene kezdeményezni. Böhm hozzászólt: bal felé csak úgy lehet eljárni, ha 
egyidejűleg ez jobb felé is megtörténik. Ezek után a döntés nyitva hagyta a 
belügyi eljárás alanyát, sorrendjét, fokát, hanem egy kitöltetlen felhatalma
zást adott a gyanús elemek rendőri felügyelet alá helyezésére és internálá
sára. 

77 Népszava, 1919. j a n u á r 15. — Az a jobboldal i vezetőgárda az SZD.P-ben, amely a forra
d a l m a k leverésének fő okát a noske izmus e l m a r a d á s á b a n lá t ta , tu la jdonképpen egyfrontos 
ha rco t óhaj tot t : a reakc ióva l összefogni a k o m m u n i s t á k ellen. Még j a n u á r közepén a német 
spa r t acusok vezére inek meggyi lkolása u t án így í r t a k : „a m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m n a k most 
az a legfontosabb kötelessége, hogy kellő erél lyel védekezzék az úgyneveze t t bolseviki moz
ga lommal szemben . . . A m i Németországban elbukot t , az n e m s ikerü lhe t a szegény és fejlet
len Magyarországon s e m . " 

78 HIL. S t romfe ld-per i ra ta i . — A MOVE feloszlatásáról Stromfeld e lmondo t t a : azt a 
B ő h m é k h e z beadot t m e m o r a n d u m n a k köszönhet i a MOVE, mely „k i je len tem ez u r a k n a k , 
hogy az olyan hangon volt megírva, hogy én azt min t k a t o n a ha tá rozo t t an kifogásol tam 
vo lna . " 

79 HIL. St romfeld-per i ra ta i . (Illésy százados e lmondta Rácz lázító felszólalását a Ludovika 
Akadémián . ) 

Marton: i. m. 22. o.; Kozma: i. m. 123. o. 
89 Révay: i. m. 137. o. 
81 Országos Levéltár , (a t ovább iakban OL.) Minisz ter tanács jkv . 1919. f eb ruá r 18. 
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A kétfrontos harcot sajátos, antikommunista módon realizálták. A két
frontos leszámolás koncepciója alapján indult meg a kommunisták elleni haj
sza, így lett a. Népszavánál 20-án lezajlott tüntetés, illetve a ki nem vizs
gált rendőri beavatkozás áldozatai ürügy, provokációs indok a KMP vezér
karának letartóztatására és bántalmazására. 

Február 21-én „Le a jobboldali és baloldali ellenforradalommal" címmel 
cikk jelent meg a Népszavában. A MOVE és a kommunista párt egyformán 
a kisebbség diktatúráját próbálja ráerőszakolni a nagy proletártömegek, nagy 
szociáldemokrata pártjára. Mozduljanak meg a proletártömegek ! Semmi
sítsük meg a jobboldali és baloldali ellenforradalmat!" — írták. 

Még aznap megtörtént a kommunista vezetők bebörtönzése. Az adott hely
zetben a terror — bár nem tükrözte a valóságos erőviszonyokat — további 
bátorítást adott a szélsőbaloldalnak. Gömbös ki is használta a bíztatást. 
Azonnal jelentkezett segítőtársul, szövetségesül a kommunisták ellen. El
kezdte játszani a MOVE (ha most sikertelenül is) azt a szerepet, amit a 
Horthy-korszakban mindig megjátszott a szélsőjobboldal: a forradalmi bal
oldal veszélyével zsarolt, hangsúlyozta a maga nélkülözhetetlenségét. 

Még néhány gyors önmentő kísérlet következett. Gömbös a MOVE nevé
ben hosszú memorandumot küldött 21-én a hadügyminiszterhez, amelyben 
biztosítja, ha az egyesület ügyét kíméletesen zárják le, akkor az egyesület 
minden tagja a népköztársaságot fogja hűen szolgálni.82 A sajtóban is nyi
latkozik arról, hogy a munkástanácsok MOVE-ellenes támadásai alaptalanok. 
Végül utolsó lépésként a titkos társaság elhatározza — még 21-én este —, 
hogy Stromfeld Aurélhoz fordulnak. Azt remélték, hogy Stromfeldet szár
mazásánál, neveltetésénél fogva sikerül legalább titokban védelmezőül és 
szövetségesül megnyerniük. „A Conti utcai harcok azt mondják nekem, siess, 
add jobb kezed 'és fogadd meg az összetartást... Ne taktikázzanak a szociál
demokrata körök ellenünk, mert ránk szükség van és velünk számolni kell" 
— írta Gömbös levelében Stromfeldhez.84 Stromfeld a levélre nem válaszolt, 
nem nyújtott kezet ilyen törekvésekhez.84 

1919. február 22-én megjelent a magyar hadügyminiszter 4570/elnöki 
12/1919. sz. rendelete a MOVE betiltásáról. Az indoklás szerint a Miniszter
tanács megállapította, a MOVE túllépte az egyesület céljai által megszabott 
határokat és olyan propagandának adott tápot, amely nem egyeztethető ösz-
sze a forradalom vívmányainak megőrzésével. A továbbiakban a rendelet le
szögezi, hogy a jelek arra mutatnak, hogy az egyesület az ellenforradalmi 
mozgalmak veszedelmes fészke, ezért betiltják és elrendelik az utasítás azon
nali végrehajtását.85 

82 Böhm: Két for rada lom . . . i. m. 188—191. o. — Közli a Gömbös a lá í rású MOVE 6'ü8/919. 
sz. memorandum szövegét. 

83 Marton: i. m. 25—26. o. — Stromfeldhez írt levél (1919. február 21.); Kozma: i. m. 124— 
126. o. 

84 OL. Kozma-Iratok. Katonai vonatkozású gyűjtemény 11. cs. Naplórészlet. 1920. július 12. 
— Részletesen leírja Stromfeld elleni vallomását. Ennek vázlatos összefoglalása: 

— Stromfeld a mi szemünkben már 1918 decemberében, mint szociáldemokrata szerepelt. 
Amikor nekem — írta Kozma — Stromfeldra való hivatkozással tanári állást ajánlottak a Lu-
dovika Akadémián, azért nem fogadtam el, mert az ő révén nem akartam semmilyen előny
höz jutni. 

— Január végén Weltner Jakabtól megkérdezte (Kozma), miért támadja a Népszava foly
ton a MOVE-t, Weltner azt válaszolta, mert a MOVE ellenforradalmi, kövessék a tisztek 
Stromfeld és tJrváry példáját. 

— Mindenütt, ahol tiszti körökben nacionalista szervezkedési kísérletek során akadályra 
bukkantak, erre a három névre történt hivatkozás: Stromfeld, Ürváry, Tombor. 

— A Ludovika növendékei minden a forradalom elleni kombinációkban szerepeltek, de 
mindig úgy, hogy Stromfeldnek erről nem volt szabad tudnia. 

— Mikor utóbb Kozma Siófokon letartóztatta Stromfeldet, az kijelentette, hogy a nem
zeti hadsereg törvényességét, jogosultságát nem ismeri el. ; 

85 Népszava, 1919. február 23. — Közli a Minisztertanács határozatát a MOVE betiltásáról.; 
Marton: i. m. 26—28. Közli a HM 4570 ein. — 1— 1919. sz. rendeleteit a MOVE feloszlatásáról. 
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Az egyesület felosztása következetlen, formális módon történt. A jobbra 
ütés látszatát szolgálta. Szemben a kommunisták üldözésével, a MOVE fel
oszlatását komolyabb letartóztatás nem követte.86 Pedig ez az ellenforradal
mi gárda számolt ezzel. A kormány rendeleteit már kéziratban, a kiadás előtt 
megszerezték és ismeretesek voltak előttük. Bőven kaptak időt, lehetőséget, 
az ideiglenes visszavonulásra, majd az illegális ellenforradalmi bomlasztás 
folytatására. A koalíciós kormányzatnak a reakcióval szembeni magatartása 
okozta, hogy a munkástömegek egyre inkább elfordultak a kormánytól.87 

A politikai helyzet éleződését, a kommunista párt befolyásának növeke
dését a reakció vezérei elég világosan felismerték. Tartva a közvetlen letar
tóztatástól és főleg a közelgő tanácshatalomtól, Gömbös (Bethlen István ta
nácsára) elhatározta, hogy Bécsbe szökik. Még három napot a „maffia" el
keseredett, búsmagyar nótázással töltött. A Baross utca 15. sz. alatti ún. 
ellenforradalmi házban jöttek össze. Az utcán, a házzal szemben, a népköz
társaság rendőrségének detektívje strázsált, miközben a lakásban a „Nagy-
majtényi síkon»" c. nótát énekelték és elhatározták, hogy ez lesz majd a győ
zelem után a MOVE-induló.88 Gömbös még egy búcsúlevelet írt az egyesü
let elnökségéhez, illetve tagságához. Ne lépjenek be más egyesületbe, vár
ják meg együtt a felébredést — írta. (E búcsúlevélnek is több változata sze
repel különböző munkákban, legvalószínűbb a fenti szöveg.) Kozma szerint a 
levél mellett nem hivatalos, szóbeli üzenetet küldtek vidéki MOVE-szerveze-
tekhez az alábbi szöveggel: „Csak formailag vagyunk feloszlatva, tovább 
szervezkedni! A parlamenti választások leple alatt megbízható embereket 
gyűjteni. Fegyverrel bírókat beszervezni és fegyvert szerezni. Minél keve
sebbet beszélni. Nem egyenként kockáztatni, de állandó készültség"89 Göm
bös 1919. február 25-én gróf Takách—Tolvay József bécsi katonai meghatal
mazott vasúti diplomata fülkéjében akadálytalanul átszökött a határon. 

A hazafisággal és nemzeti eszmével kérkedő tiszti társaság, hasonlóan az 
arisztokráciához, az antanthatalmak forradalomellenességére építette továb
bi terveit. A MOVE vezető tisztjei is bekapcsolódtak a haza kiárúsítóinak 
táborába. Gömbös és Kozma 1919 elején több ízben jártak Cunningham ez
redesnél, hogy az ellenforradalmi mozgalom számára segítséget kérjenek. 
Kozma Miklós naplójában leírja, hogy a Károlyi kormányról és a fegyveres 
erőkről meglevő bizalmas értesüléseit írásban adta az angol megbízottnak.90 

Ezt vitte ellenszolgáltatásként, fizetési eszközül azért a támogatásért, ame
lyet akcióikhoz kértek. A franciákkal külön kapcsolatot kerestek. Január 
közepén letartóztatott ellenforradalmár tisztek vallomásából kiderült, hogy 
Geher Gyula és Wiesinger Viktor, vagyis két MOVE-vezető felszólítására 
ugyancsak a baráti körhöz tartozó Szilassy Cézár beadványt szerkesztett 
Vyx alezredeshez, amelyben „aktív tisztek fordulnak az aktív tisztekhez", 
kérve, hogy kormánya fegyveres erővel fojtsa el Magyarországon a szocia
lizmust és a kommunizmust.91 Angolok és franciák mellett az olaszok sem 
maradtak ki. Szinte bizarr történelmi epizód, hogy 1919. március 15-én este, 
a szabadságharc ünnepi jubileumi vacsorája közben, méghozzá a 48-as Gör
gey leszármazottjának, Görgey Györgynek javaslatára határozta el a szűk 

86 Világ, 1919. f eb ruá r 20. — Rövid h í r szer int 5 MOVE-tisztet l e ta r tóz ta t tak . Nevet n e m í r 
a lap. Valószínű a szokásos rövid, je lentékte len k iha l lga tás volt. 

87 Révai József: „1919. márc ius 21 . . ." Válogatot t műv . II. 371. o. 
88 OL. Kozma-iratok. Katonai vonatkozású gyűjtemény. 11. cs. 
89 Kozma: Az összeomlás . . . i. m. 129. o. 
90 Kozma: i. m. 137—138. o. — Állítólag m á r márc ius 14-én tud t ak Káro ly i Mihály lemon

dási szándékáról. A hírrel Kozma Bethlenhez, majd a Ritz Szállóban lakó Cunninghamhez 
rohant, ahol íróasztalához ültették és leíratták vele a magyar fegyveres erőkről szerzett is
mereteit. „Leültem és másfél óra alatt egy mindenre kiterjedő német aide memoir-et csinál
tam . . . vázoltam a meglevő katonai erők mai állapotát." 

91 Népszava, 1919. j a n u á r 16. 
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huszártiszti társaság, hogy elárulják az olaszoknak az általuk ismert magyar 
fegyver- és lőszerraktárak helyét. Maguk is érzik a tett súlyát, de csupán 
futó pillanatokig haboznak. S végül is döntenek: „.. .bizonyos, hogy csak 
rövid idő kérdése, mikor veszik át a vörösök az uralmat. Minden kár, amit 
nekik okozunk, a nemzeti ügynek előnyös .. . nehéz a választás, de az olaszo
kat választjuk. A fegyver- és lőszerraktárak helyét közöltük Pentimalival."92 

íme a nemzeti gondolat bajnokainak hazafisága! 
Az antanthatalmak kommunistaellenességében és segítségében bízva he

lyezték az ellenforradalmi szervezkedés centrumát Bécsbe. A MOVE, mint 
egyesület, a betiltás után átmenetileg elvesztette jelentőségét. A Károlyi-kor
mány utolsó és a Tanácsköztársaság első napjaiban csoportosan szöktek ki az 
országból a kompromitált tisztek és politikusok. Gömbös új fórumot és ke
reteket keresett. Bécsbe azzal a megbízással megy, hogy felhasználva és le
hetőség szerint kiszélesítve a már meglevő imperialista kapcsolatokat, előké
szítse a talajt egy kívülről induló antibolsevista szervezkedés és intervenció 
számára. A hazaárulás erkölcsi felmentését Gömbös maga így összegezte:93 

„Hazafiúi szempontból mindig undorodtam attól, hogy magyar ügyben ide
genek segítéséhez kell folyamodnunk. A bolsevizmus letörésére azonban az 
ördöggel is szövetkeztem volna." 

А Н Н А Д О Ш А : 

О Б Р А З О В А Н И Е И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕНГЕРСКОГО ОБЩЕГОСУДАР
СТВЕННОГО ОБОРОННОГО ОБЩЕСТВА (МОВЕ) В ПЕРИОД 

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1918 г. 

Резюме 

Венгерское Общегосударственное Оборонное Общество ( М О В Е ) явилось одной из 
самых характерных и прочных — работавших на общественных началах — организа
ций фашистского режима Хорти. Эта организация оказала постоянную поддержку 
контрреволюционному режиму за всё время его двадцатипятилетнего существования, 
с зарождения до отмирания этого режима способствуя продвижению режима по пути 
к полной фашизации. «МОВЕ» было националистически-милитаристической, антиком
мунистической организацией, под офицерским руководством. Фактическая роль М О В Е 
в политической структуре контрреволюционного режима мало известна даже в узких 
кругах историков, эта роль ещё не исследована с точки зрения исторических наук. 
Общественное мнение считает МОВЕ одной из расистских организаций белого тер
рора, причём её роль — в отношении времени действия и сферы влияния — значи
тельно ограничивает. 

Настоящая статья является частью подготавливаемого к изданию труда автора и за
нимается образованием и начальной стадией работы МОВЕ. Общество было образовано 
в ноябре 1918 года в качестве союза защиты милитаристических интересов. Параллель
но процессу перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую 
МОВЕ стало оказаться собранием самых фанатичных Милитаристских контррево
люционных элементов. Поляризация революционных сил и сил реакции вызвала рас
слоение и среди офицеров. В результате этого расслоения было создано несколько 
офицерских организаций. Среди них в рядах М О В Е сплотились офицеры стоящие 
близко к господствующим классам, выходящие из аристокрации кавалеристы, офице
ры генерального штаба и прежде всего активные, контрреволюционные офицеры, про
питанные духом властвования и участия в политической жизни, стремящиеся занять 

92 Когта: I. т . 144. о. 
93 СбтЬбз: Е§у та§уаг уегёгкаП йзг* . . . 1. т . 33. о. 
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высокую должность. В начале 1919 года — типичный представитель этого офицерского 
слоя: Дьюла Гёмбёш добился поста председателя общества МОВЕ. Через несколько 
месяцев — по его инициативе — Миклош Хорти был объявлен почётным председате
лем общества. 

Интересным моментом процесса выбора Гёмбёша председателем является участие 
Аурела Штромфельда на собрании М О В Е и неудачные попытки уговорить авторитет
ного начальника офицерской академии перейти в лагерь контрреволюционеров. 

Автор изображает тот общественно-политический и военно-политический фон, в 
рамках которого с одной стороны принятые буржуазным правительством меры по де
мобилизации и его пацифистские иллюзии, с другой стороны деятельность военных 
советов и доверительных корпусов занимали офицерство, дрожащее за своё существо
вание, Офицеры принимали с протестом демократизацию армии. Эта демократизация 
служила прямой причиной расколнической деятельности сил реакции. Офицеры — 
члены общества М О В Е — стали участниками различных тайных и легальных контр
революционных действий. 

В феврале 1919 года классовая борьба чрезвычайно обострилась. Буржуазное пра
вительство и руководство социал-демократической партии попытались остановить ан
тикапиталистический ход развития революции. Объявляя формально «борьбу на двух 
фронтах» с одной стороны заключают в тюрьму руководителей коммунистической 
партии, а с другой стороны запрещают деятельность общества М О В Е как «авангар
да» контрреволюции. На самом деле против правых сил не велась действительная 
борьба. Офицерская клика безнаказанно продолжала свою расколничесКую деятель
ность; на территории Венгрии — подпольно, а в Вене и в Сегеде — полулегально. 

Упомянутая в настоящей статье начальная стадия деятельности общества МОВЕ 
показывает в ходе подготовки своего политического карьера ту офицерскую клику, из 
рядов которой появился и сам Хорти и которая тесно сплотилась вокруг него. В за
печатленной картине мы видим процесс образования характерного для венгерского 
фашистского режима «аристократически-фашистского» общества. Начальная стадия 
образования М О В Е во многих отношениях освещает и такие вопросы как причина 
возникновения связей МОВЕ с аристократией и капиталистами, а также вопрос о том, 
почему имели М О В Е и относящаяся к нему военная клика такое значительное поли
тическое влияние за весь период существования контрреволюционного режима. 
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ANNA DÖSA 

DIE GRÜNDUNG DES MOVE UND SEINE TÄTIGKEIT IM ZEITRAUM DER 
BÜRGERLICH-DEMOKRATISCHEN REVOLUTION 1918 

Resümee 

Den ungarische Landeswehr Verein (MOVE) war einer der charakteristischsten 
und dauerhaftesten gesellschaftlichen Vereinen des Horthy-Faschismus, der das 
viertel jahrhundertlange gegenrevolutinäre System von seinem Anfang an bis zu 
seinem Ende immer unterstützte und in die Richtung des totalen Faschismus trieb. 
Der MOVE war ein von Offizieren geleiteter, nationaler, militärischer, antikommu
nistischer Verein, Seine Rolle in der Struktur der gegenrevolutionären Politik ist 
sogar in Fachkreisen wenig bekannt und wissenschaftlich noch ungeklärt. Die 
öffentliche Meinung hält den MOVE für eine Rassenschutzorganisation des weissen 
Terrors mit abgegrenzter Rolle in Zeit und Wirkungskreis. 

Die Abhandlung ist aus dem künftigen Werk des Autors herausgehoben und be-
fasst sich mit der Gründung des MOVE und mit seiner Anfangstätigkeit. Der Verein 
wurde im November 1918 als ein militärischer Interessenschutzbund gegründet. 
Parallel mit dem Übergang der bürgerlichen Revolution in die sozialistische Revo
lution ist der MOVE der entscheidenste militärische, gegenrevolutionäre Verband 
geworden. Die Polarisierung der revolutionären und reaktionären Kräfte differen
zierte auch das Offizierskorps. Es entstanden verschiedene Offiziersorganisationen. 



Um den MOVE scharten sich den herrschenden Klassen nahestehenden, vornehmen 
Husaren- und Generalstabsoffiziere und in erster Linie die hochstrebenden, mit 
politischen und machthaberischen Ambitionen erfüllten aktiven, gegenrevoluti-
nären Offiziere. Der typische Vertreter dieser Schichte war Gyula Gömbös, der 
Anfang 1919 das Präsidium des MOVE ürbenahm. Auf seinen Vorschlag wurde 
Miklós Horthy zum Ehrenpräsident des MOVE deklariert. 

Eine interessante Episode bei der Wahl von Gömbös, war die Teilnahme des 
damaligen Kammandanten, der ungarischen Militärakademie Aurel Stromfeld 
den man vergebens für das Lager der Gegenrevolution gewinnen wollte. Der Autor 
schildert jenen gesellschaftlichen, politischen und militärpolitischen Hintergrund, 
beziehungsweise die Abrüstungsmassnahmen und die pazifistischen Illusionen der 
bürgerlichen Regierung, anderseits die Tätigkeit der Soldatenräte und Vertrauens
organisationen welches das Offizierskorps das seine Existenz befürchtete beschäf
tigte. Sie protestierten gegen die Demokratisierung der Armee und das war der di
rekte Grund ihrer reaktionären, destruktiven Tätigkeit. Die Offiziere nahmen an 
verschiedenen offenen und geheimen gegenrevolutianären Versuchen teil. 

Im Februar 1919 verschärfte sich der Klassenkampf sehr stark und die Leitung 
der sozialdemokratischen Partei versuchte die weitere Entwicklung antikapitalisti
scher Richtung der Revolution zu verindern. Sie führte formal einen Zweifronten
kampf. Einerseits verhaftete sie die Führer der kommunistischen Partei, anderseits 
verbietete sie den MOVE, die „Stosstruppe" der Gegenrevolution. In der Wirklich
keit war all das, gegen die rechte Seite, nur ein Scheinkampf. Die Offiziersclique 
setzte Unbehindert ihre Wühlarbeit, illegal auf dem Territorium der Räterepublik, 
halblegal in Wien, später in Szeged fort. 

In. der Abhandlung dokumentiert der Autor in der Anfangsperiode des MOVE 
den Beginn der politischen Laufbahn des Offizierskorps, das aus seiner Mitte 
Horthy herausgehoben hat und ihn bis zuletzt unterstüzte. 

In dem beleuchteten Zeitbild sehen wir die Entwicklung des ugarischen „Herren
faschismus" Verbandes. Die Gründung des MOVE gibt uns in vieler Hinsicht eine 
Antwort auch darauf, woher er seine enge Beziehungen zur Aristokratie und zu 
den Grosskapitalisten hatte und warum der MOVE und die dazu gehörenden mili
tärischen Clique, während der ganzen Zeit der Gegenrevolution, so einen bedeu
tenden politischen Einfluss hatten. 
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ADALÉKOK A HORTHYSTA VEZÉRKARNAK 
AZ ELLENFORRADALMI RENDSZER HÁBORÜS POLITIKÁJÁBAN 

BETÖLTÖTT SZEREPÉRŐL 

Csima János 

A horthysta vezérkarnak az ellenforradalom két és fél évtizedes időszaká
ban, az államvezetés háborús politikájában betöltött különleges szerepét az 
eddig megjelent írások mellett tanulmányok sora — de még inkább néhány 
nagyobb monografikus feldolgozás — tudná csak átfogó, teljes képet adó 
módon bemutatni. 

Éppen ezért —• mint azt a címben is jelezni kívántam — e fontos témának 
csupán adalékokat tartalmazó, vázlatos áttekintésére, bizonyos lényeges vo
násoknak pedig helyenként csak felvillantására tudtam vállalkozni. 

Véleményem szerint —• s azt hiszem ezzel nem leszek egyedül — az ellen
forradalmi időszak hadseregtörténetének és katonapolitikájának, illetve had
tudományi és hadtörténelmi kérdéseinek biztonságos megközelítéséhez a ve
zérkar politikai, társadalmi és gazdasági szerepének feltárását és bemutatá
sát kell kiinduló alapnak tekinteni. 

Magyarországon a katonai vezetés politikai befolyása és hatalma az ellen
forradalom hosszú időszakában — sajátos módon — sokkal erősebb volt, 
mint a német vagy az olasz fasiszta diktatúrákban. Hitler és Mussolini a 
hadsereg tábornokait és vezérkari tisztjeit nem engedték szóhoz jutni a po
litikában. A sajátos magyar helyzet abból adódott, hogy Horthy kormányzó 
maga is katona volt, aki az ellenforradalom fővezéreként került az állam
hatalom élére. Mint államfő és „legfőbb hadúr" a katonai vezetők közt érez
te magát otthon, és elsősorban a hadseregre kívánt támaszkodni. A polgári 
politikusok és a katonák vitáiban rendszerint ez utóbbiak mellett foglalt ál
lást. 

1919-ben, a Szegeden szervezkedő katonai-polgári ellenforradalmár vegyes 
klikk fogalmazta meg azt a politikai programot, amely aztán huszonöt éven 
keresztül változatlanul vezérelve maradt a magyar államvezetésnek. Horthy 
a program legfőbb letéteményesét a vezérkarban látta. 

László Dezső volt vezérezredes, a háborús bűnösök ellen lefolytatott nép
bírósági perek egyik vádlottjaként röviden így fogalmazta meg az ellenfor
radalmi rendszer legfőbb politikai célkitűzéseit: 

„Szegedről kiindulva két sarkallatos pontja volt a magyar politikának: 
1. Magyarország minden eszközzel való visszaállítása, 2. a bolsevizmus elle
ni védekezés minden eszköz igénybevételével."1 

1 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL.) Az 1947. évi párizsi békeszerző
dés előkészítő bizottságának katonai iratai. III. dob. A/II/2. László Dezső vallomása. 
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Ez a megfogalmazás karakterisztikus és pontos. Horthy visszaemlékezései
ből és a kor főfiguráinak emlékirataiból ugyanez a program tűnik elő. Hogy 
mégis éppen László Dezső kézírásos vallomásából idézek, annak az az oka, 
hogy abban a „minden eszközzel" kitétel mindkét programpontban különös 
hangsúllyal szerepel, s ez önmagában is feleletet ad arra, hogy miképpen 
vezethetett el a magyar politikai irányvonal a legmélyebb pontig, a fasiszta 
Németország engedelmes vazallusának szerepéig, a legvadabb fasizmussal 
való azonosulásig. 

Horthynak kormányzóvá történő választása után, 1920. április 1-én meg
szűnt a „fővezérség", és a Hadügyminisztérium mellett megalakult a vezér
kar, amely a volt fővezér, az újdonsült kormányzó közvetlen alárendeltsé
gébe került. Szervezése augusztus hónapban vált egységessé és véglegessé. 
Ez a vezérkar már közvetlenül megalakulása után lázas tevékenységbe kez
dett. A kitűzött célok szem előtt tartásával támadási tervet készítettek a 
Csehszlovákiában „fenyegető proletárforradalom" letörésére és — természe
tesen — területek birtokba vételére. Horthy a Vörös Hadsereggel szemben 
vereséget szenvedett lengyel intervenciós csapatok megsegítését is felaján
lotta, és mindezekhez az intervenciót szervező francia hivatalos körök támo
gatását próbálta lengyel közvetítéssel kieszközölni. E tervnek némi reális 
alapja is volt. A hivatalos Franciaország ugyanis akkor minden proletárfor
radalom ellen hajlandó lett volna támogatást nyújtani, s átmenetileg a cseh
szlovák—francia viszony is meggyengült. A magyar katonai erő elégtelensé
gének tudatában azonban Horthy és vezérkara a katonai fellépést nyomós 
feltételekhez kötötte. Berzeviczy tábornok, a vezérkarfőnök azt tanácsolta, 
várják ki a „biztos siker" legalkalmasabb időpontját és kössenek ki területi 
ellenszolgáltatásokat. A franciáktól a magyar hadsereg felfegyverzését, gaẑ -
dasági segítséget, Csehszlovákián való átvonulás és területek megszállásának 
engedélyezését kell kieszközölni.2 

E tervek megvalósulása nem is annyira a francia hivatalos körök ellen
állásán, mint inkább a csehszlovák diplomácia erőteljes tevékenységén bu
kott el, amelynek nyomán már kezdtek kibontakozni a kisantant körvonalai. 

Magyar részről 1920. augusztus 7-én még intervenciós magyar lovas légió 
felállításában egyeztek meg a lengyel vezérkarral. A szervezés azonban túl
ságosan elhúzódott és közben mind a katonai, mind pedig a diplomáciai 
erőviszonyok — de a tömegek nyomására a francia politika is — olyannyi
ra megváltoztak, hogy a magyar segítség egy hónap alatt elvesztette aktuali
tását.3 

A magyar vezérkar főnöke szeptemberi helyzetjelentésében maga is na
gyon kedvezőtlennek látta a tervezett katonai részvétel esélyeit : 

„Még egy eredményes háború is rendkívül megpróbáltatás volna Magyar
országra nézve . . . a megbízhatatlanok nagy száma korlátozza a pótlást. . . 
a harcikedv nem túlságos . . . ha a hadsereg megmozdul, veszélyeztetve van 
a belrend. . ." stb.4 

Az 1920. év elején a fővezérség még a német ellenforradalmi erőkben ke
reste alkalmas, külső politikai szövetségesét, de a poroszországi „Kapp-
puccs" bukása után rövid néhány hónapig a francia orientáció útján próbált 
közelebb jutni politikai céljaihoz. Ezalatt a franciák miatt Németország felé 
óvatos, tartózkodó álláspontra helyezkedett. Szeptemberben azonban a ve
zérkarfőnök már a korábbi külpolitikai irányvonalhoz való visszatérést, Né
metországgal szoros, intenzív kapcsolatok kiépítését szorgalmazta, mert úgy 

2 HIL. FÖV. — 16.196Vhdm.2— 1920. 
3 HIL. VKF. 2. oszt. — 23 027 T/VI—2b—1928. 
4 HIL. VKF. II . csop. — 702/403 ny. — 1920. 
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mond: „A nyugati kultúra megvédése a bolsevizmus ellen a 70 milliós német 
nép közreműködésének mellőzésével aligha lesz lehetséges."5 

Csehszlovákia elleni terveit a vezérkar félretette alkalmasabb időkre. A 
német ellenforradalom legerőteljesebb szervezkedése ez idő tájt Bajoror
szágban folyt, ezért a Münchenbe küldött magyar katonai attasénak a vezér
karfőnök azt az utasítást adta, hogy a német ellenforradalmi szervezeteket 
tömörítő „Ordnungsblock"-kal és a német reakció legfőbb vezéralakjával, 
Ludendorffal építsen ki szoros együttműködést. Bulcsi Janky Béla vkszt. 
(vezérkarnál szolgálatot teljesítő tiszt) alezredes megérkezése után első be
nyomásairól jelentésében többek között ezeket írta főnökének, Berzeviczy 
tábornoknak: ,, . . . ennek a kudarcában is végtelenül erős és céltudatos nem
zetnek gyors felépülése Bajorországból fog kiindulni, tehát nekünk a fősúlyt 
a velük való együttműködéshez, Münchenbe kell helyeznünk."6 (Kiemelés 
tőlem — Cs. J.) 

Valóban széles körű kapcsolatok jöttek létre a német ellenforradalmi szer
vezetekkel: a bajorországi „Orgesch"-sel (Organisation Escherich), annak 
osztrák fiókszervezetével, az „Orka"-val (Organisation Kanzler) — ez utób
binak Horthy jó ideig rendszeres, havi pénztámogatást küldött •—•, a német 
frontharcos szervezettel, a „Stahlhelm"-mel — melynek ekkor Németország-
szerte 1200 helyi szervezete és 150 000 tagja volt — és a külföldi németség 
között is szervezkedő „Alldeutscher Verband"-dal.7 

Horthy és Ludendorff az első világháborúból vesztesként kikerült orszá
gokban ellenforradalmi, politikai és fegyveres szövetség létrehozásán fára
doztak, amelyet a szelíd hangzású „Egyesült Nemzeti Keresztény Liga" el
nevezés mögé szándékoztak elbújtatni. A széles körű szervezkedést azonban 
a külföld előtt nem lehetett titokban tartani, ezért a ligát úgy tüntették fel, 
mint amely kizárólag a III. Internacionálé ellen létesült. 

Éle valóban elsősorban a Szovjetunió és a munkásmozgalmak ellen irá
nyult, és mint ilyen a győztes nyugati hatalmak jóindulatú, hallgatólagos tá
mogatását élvezte, de hamarosan egyéb szándékokra is fény derült. Ezekről 
a német, osztrák, sőt a francia baloldali sajtó is leleplező cikkeket közölt. 

Nyilvánosságra jutott, hogy Ludendorff és Horthy revansista, hódító ter
veket kovácsolnak. A legközelebbi tervük a „vörös Bécs" és Ausztria közös 
lerohanása volt, de első adandó alkalommal Csehszlovákia felosztását is vég
re akarták hajtani. Onnét az ellenforradalom fegyveres erői Szászországba 
vonultak volna. Programjukba iktatták még, hogy az elfoglalt területeken az 
ellenforradalmi rendszert is megszervezik.8 

A mintát Horthy ellenforradalmi rendszere szolgáltatta volna, melynek 
tanulmányozására Pöhner, a bajor belügyminiszter rendőreinek egy csoport
ját el is küldte Budapestre. 

A szervezkedésben az emigrált orosz ellenforradalmár tisztek is fontos 
szerepet játszottak, mert a további célkitűzés a szovjet-orosz rendszer meg
döntése volt. München, Bécs és Budapest között sűrűn utazgattak Ludendorff 
és Horthy álneves, fedőszámos megbízottai. A bajorországi összekötőt, Bauer 
ezredest pl. a magyar hírszerzés „82-es úr" fedőnéven tartotta számon. Ha-

5 Uo. 
6 HIL. VKF. csop. — 23 030/Vkny. „H"—1920. 
7 H1L. VKF. II . csop. — 29 051/Vkny. ,,H"—1920. T o v á b b á : Deutsches Zentiralarchiv, Pots 

dam. Organisa t ion Escher ich, Nr. 18. és DZA., Po t sdam, Reichkomissar , Ü b e r w a c h u n g der 
öffentlichen Ordnung , Nr. 116, Bl. 11. — Az „Orgesch" és az „ O r k a " alapítóik, dr. Escherich, 
illetve Kanzler nevét visel ték. A „ S t a h l h e l m " a n é m e t f rontharcosok e l lenforradalmi r e -
vansiszta, an t i szemita szervezete volt. Az „Al ldeu tscher V e r b a n d " a n a g y n é m e t hódító szán
dékoka t képvise l te . Kiiterjesztette szervezetéit a kül fö ldön élő n é m e t e k r e is , s ezek le t tek 
szálláscsinálói a hi t ler i hód í tóknak . 

8 Leleplező c ikket közölt erről t öbbek között a L ' H u m a n i t é 1920. december í l - i , a Le 
J o u r n a l 1920. december 22-i és a Welt am Montag 1922. f eb ruá r 27-i száma. 
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mis útlevéllel, álnéven a magyar vezérkar egyik oroszul tudó tisztje a Krím
ben járt és Wrangellal teremtett kapcsolatot.9 

Az, hogy Magyarországon mennyire a magyar vezérkar volt a külpolitika 
elsődleges kezdeményezője, abból is kitűnik, hogy az Ausztria elleni fegy
veres beavatkozás tervében a vezérkarfőnök (!) kérte ki Gratz Gusztáv kül
ügyminiszter véleményét, aki a terv végrehajtását nem javasolta, mert úgy 
vélte, hogy a támadás a nagyhatalmak, vagy ezek megbízásából a kisantant 
államok beavatkozását vonhatja maga után.10 

Végül is az érintett országok munkástömegeitől és a külföldi közbelépés
től tartva a terveket félretették. 

Ausztria bekebelezésének, Csehszlovákia felosztásának és a Szovjetunió 
megtámadásának terve már 1920 őszén megszületett, s amit Ludendorff és 
Horthy nem tudtak véghezvinni, az később, Hitler és Horthy együttműkö
dése alatt vészterhes valósággá érlelődött. Horthy és vezérkara úgy véleke
dett, hogy a „speciális magyar célokat" egyedül a fasizmus és a háború út
ján, a haladó német „dinamikus politika" révén lehet elérni, ezért annak 
mindvégig kitartó, vakbuzgó partnereivé szegődtek. Már az első garnitúrá
ban ott találjuk Röder Vilmos, Rátz Jenő, Bartha Károly, Werth Henrik, 
Szombathelyi (Knauz) Ferenc és Sztójay (Sztojakovics) Döme nevét. Ez a 
vezérkar termelte ki magából Kovarcz Emilt, Szálasi Ferencet és Beregffy-
Berger Károlyt is — a nyilas időszak jól ismert figuráit. így bármilyen fur
csa, el kell fogadni Beregffy volt vezérezredes válaszát, aki 1945-ben felelős
ségrevonása során ama kérdésre, hogy „Mi volt a terve a hungarista katonai 
vezetésnek 1944. október 15-e után?" — így felelt: „Semmi különös terv nem 
volt, csak az elődök munkájának folytatása."11 

Amikor 1923-ban a Hitler által — Ludendorff támogatásával — végrehaj
tott müncheni „sörpuccs" fiaskóval végződött, a magyar vezérkar egyik je
lentése őszintén így sajnálkozik: „Németország legújabb tragédiája ott kez
dődött, hogy éppen ott, ahol a célok eléréséért a legtökéletesebb egyetértés
nek kellett volna lennie, ott nyilatkozott meg az ősgermán átok, a széthúzás. 
Kahr (a miniszterelnök —• Cs. J.) és Hitler már az első lépés magtételekor 
széj j elváltak . . ,"12 

íme, a magyar vezérkar már a kezdet kezdetén a német fasizmushoz fűz
te politikai illúzióit és azzal összhangban szövögette terveit. 

Következett a Bethlen-kormány konszolidációs politikájának, az angol és 
olasz támogatás megnyerésére törekvő diplomáciájának az időszaka, de azzal 
a gondolattal, hogy később a revíziós célok érdekében erőteljes német— 
olasz—magyar együttműködést kell kiépíteni. Mind a weimari Németország
ban, mind nálunk taktikai változás állt be a politikában: a fasiszta, revansis-
ta erők legszélsőségesebb képviselői átmenetileg visszavonulásra kénysze
rültek, mert az uralkodó osztályok a gazdasági összeomlást a nyugati hatal
mak pénzügyi segítségével kívánták elkerülni. Ehhez azonban békés szán
dékok látszatát kellett kelteni. 

A vezérkar felfogása és politikai akarata mindamellett már a húszas évek
ben is rendkívüli súllyal esett latba, a harmincas években pedig tovább erő
södött. Befolyása közvetve abban is megnyilvánult, hogy a szegedi katonai 
klikk tagjai közül többen polgári ruhát Öltve a legfontosabb politikai, gaz
dasági és kulturális pozícióba kerültek, de amikor célszerűnek látszott, is
mét felvették az egyenruhát. Mint szervezők és vezetők jelen voltak a gom-

9 HIL. VKF. II. csop. 702/403. ny . — 1920. és VKF. I. csop. 266/hdm. — 1921. 
M HIL. VKF,. II. csop. 702/403 ny. — 3 920. 
ti HIL. Áz 1947. évi pár izs i béke előkészítő bizottság ka tona i i ra ta i , III. dob. A/II/2. Be

regffy Károly va l lomása . 
12 HIL. VKF. 2. oszt. — 15 005 biz. — VI. 2d. — 1924. 

6 Had tö r t éne lmi köz lemények 439 __ 



ba módra elszaporodó nyílt és titkos paramilitáris, irredenta és szélsőjobb
oldali szervezetekben, amelyek megkönnyítették a társadalom militarizálá
sát és fasizálását. (MOVE, Etelközi Szövetség, Fehérház Bajtári Szövetség, 
Honszeretet, Re viza ós Liga, Turul Bajtársi Szövetség stb.) Számos esetben 
ezekben az egyesületekben dőlt el, kik kerülhetnek az ellenforradalmi rend
szer különböző vezető posztjaira.13 

A vezérkarnak a húszas-harmincas években megnyilvánuló politikai be
folyását e tanulmány keretében nem kívánom (nem is volna lehetséges) 
részletesen bemutatni, csupán néhány jellegzetes történelmi figura szerepét 
említeném meg példaként. 

Kozma Miklós huszárszázados 1919-ben a fővezérség propaganda és kém
védelmi osztályát vezette, később a polgári életben a Magyar Rádió és a 
Magyar Távirati Iroda igazgatója lett. 1937-ben belügyminiszter volt, majd 
vezérkari ismereteit 1938—39-ben a „Rongyos Gárda" szervezésében hasz
nosította. 1939—1941 között Kárpátalja kormányzói biztosaként működött. 

Gömbös Gyula volt vkszt. százados, a MOVE szervezője, 1928 őszétől hon
védelmi államtitkár, 1929 októberében már honvédelmi miniszter. 1932— 
1936 között pedig miniszterelnök volt. 

iSztojákovics (később Sztójay) Döme Horthy első vezérkarában a nyilván
tartó iroda főnöke, 1925—1933 között berlini katonai attasé, 1935-től 1944. 
március 22-ig pedig berlini rendkívüli követként a német fasizmussal való 
együttműködés egyik legbuzgóbb egyengetője volt. 1944. március 22-én Hit
ler bizalmából ő lett a megszállott Magyarország miniszterelnöke. 

A magyar vezérkarnak a német politikával való érzelmi azonosulását és 
gyakorlati magatartását bizonyos mértékig a nevelési és származási ténye
zők is befolyásolták. 

Mivel az első világháború folyamán szünetelt a tisztképzés, csupa régi ne
velésű, idősebb, rangosabb tiszt tömörült Horthy körül, akik alapismeretei
ket a bécsi hadapródiskolán szerezték, a háború alatt közös ezredekben szol
gáltak és szorosan együttműködtek a német tisztekkel. A volt „kamerád"-ok 
közül jó néhányan komoly karriert futottak be a hitleri garnitúrában, s ezek 
praktikus okokból a magyar vezérkar tisztjeivel is felújították a régi kap
csolatokat. Felújult a barátság például 1935-ben Hennyei Gusztáv vkszt. ez-
eredes (ő lett Horthy utolsó külügyminisztere) és Kiewitz miniszteri taná
csos, a Birodalmi Elnöki Iroda helyettes főnöke (Göring beosztottja) között, 
és ilyen alapon folytatott kiterjedt levelezést Kdsbarnaki Fartkas Ferenc 
vkszt. ezredes (1944 tavaszán az 1. hadsereg parancsnoka lett) a nemzeti
szocialista „Stahlhelm" vezetőkkel.14 

Az idősebb vezérkari tisztek, de az őket követő fiatalabbak is a hagyomá
nyos német katonai ideológián nevelkedtek. A későbbi háborús katonai ve
zetők a húszas-harmincas években a Hadiakadémián tanítottak, s onnét szá
mos tisztet a maguk képére és hasonlatosságukra formáltan bocsátottak ki. 
Közülük — az évkönyvek tanúsága szerint — mutatóban sem akadt munkás, 
vagy szegényparaszt származású fiatal. Nem csoda, hogy az évfolyamokról 
kikerülő tisztek nevelésüknél, osztályhelyzetüknél fogva idegenül, vagy ép
pen ellenségesen álltak a nagy tömegek vágyaival, érdekeivel szemben.15 

A vezérkar a bethleni időszakban is ápolta a német katonai kapcsolatokat. 
Werth Henrik 1926-ban Németországban a német vezérkari tisztek kikép-

13 Az ellenforradalmi titkos szervezetekről lásd: Páter Zadravecz titkos naplója. Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó, 1967. 136. és 141. o., valamint Komlós János: Elárult ország. Budapest, 
Gondolat Könyvkiadó, 216—221. o. 

14 Deutsches Zentralarchiv, Potsdam, Büro des Reichspräsident, Präsidentkanzlei, Kiewitz, 
Nr. 0/3/3. Bl. 38. 

15 Lásd Godó—Sztana: a Horthy-rendszer katonapolitikája, Budapest, Zrínyi Katonai Ki
adó, 1965. 
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zését tanulmányozta (útját Sztojakovics Döme készítette elő).16 Az 1926-ban 
kötött olasz—magyar barátsági szerződés és az antant katonai ellenőrzés 
megszűnése fellobbantotta a vezérkar harci kedvét. 1928-ban vezérkari tisz
tek utaztak ki a német tüzérség „motorizált" egységeinek tanulmányozására. 
Megindult a hadsereg korszerűbb átszervezése, egymás után adták ki a há
borús szabályzatokat, előkészítették az ipari mozgósítás tervét, és 1930-ban 
első ízben tartottak — hadsereg keretben — vezetési gyakorlatot. 

Gömbös óta az volt a törekvés, hogy vezérkari tisztek közvetlen megfi
gyelést és ellenőrzést folytassanak a minisztériumokban, s valóban értsenek 
is az állami élet minden ágazatához. A hadi iskolán országvezetést, politikai 
ismereteket, miniszteri teendők ellátását is oktatták, mégpedig az ország mé
reteit messze meghaladó keretek között, hogy adott esetben képesek legye
nek egy-egy elfoglalt terület politikai és gazdasági berendezésére, ami azu
tán sok vezérkari tiszt fejében nagyképűséget, zavaros koncepciókat szült. 
Ennek legszélsőségesebb, legtorzabb példáját a végén Szálasi szolgáltatta. 
Általában beigazolódott, hogy a vezérkari tisztek a Hadiakadémián Werth 
Henriktől, Rácz Jenőtől és Beregffy Károlytól tanult politikus készségüket 
az ország sorsdöntő óráiban katasztrofális eredménnyel alkalmazták. 

A német fasizmusnak országunkba való mély behatolását az is nagyban 
megkönnyítette, hogy a Monarchia örökségeképpen a vezérkarban és a had
sereg kulcshelyein nagyszámú német származású tiszt volt. Elgondolkoztató, 
hogy 1942-ben 141 tábornok közül 73, tehát az állománynak több mint 50%-a 
volt német ajkú.17 

A soviniszta és antikommunista szellem a fasiszta Németországhoz fűződő 
egyre erősebb illúziókkal bővült. A harmincas években egyre több vezérkari 
tiszt járt kint Németországban, onnan a német le győzhetetlenség míthoszá-
val tértek haza, és a hitleri politika lelkes szószólóivá lettek. 

A Gömbös-kormány Hitler hatalomra jutása után elsőként üdvözölte a fa
siszta német államvezetést. Politikai és gazdasági támogatást ígért Hitler
nek, s elsősorban arra törekedett, hogy azzal a legszorosabb katonapolitikai 
kapcsolatokat teremtse meg. Nem volt véletlen, hogy a katonai körök teljes 
bizalmát élvezte. 

Igen érdekes azonban, hogy a Hitlerrel való megértő együttműködést nem 
is ő, hanem barátja és egykori tiszttársa, a fajvédőkből kisgazdává vedlett 
Eckhardt Tibor készítette elő, kivel múltjuk és politikai nézeteik lényegileg 
azonosak voltak. 1931-ben titkos megállapodást kötöttek', amely szerint Göm
bös a kormányban, Ecktiardt pedig az ellenzékben fogja képviselni a „közös 
célokat."18 így történt, hogy Eckhardt Tibor különleges küldetésben már 
1932 január hó elején Hitlernél járt, és vele hatalomra jutása előtt több, 
mint egy évvel beható megbeszélést folytatott. Hitler politikai segítséget 
ígért és kijelentette, hogy győzelme után az új német politikát a legyőzött 
államok együttműködésére kívánja felépíteni. Barátságos viszonyt óhajt te
remteni Olaszországgal és Angliával, területi követelései a cseh-szudeta vi
dékre és danzigi korridor megszüntetésére irányulnak, s ha lehetőség lesz 
rá végrehajtja az „Ansohluss"-t Ausztriával. Eckhardt magas megbízói ne
vében gazdasági támogatást, német áruk vásárlását és a szudeta-kérdések-
ben politikai támogatást ígért. Missziója végeztével úgy referált, hogy Hit
ler győzelme „Magyarországra nézve túlnyomóan kedvező következmények
kel fog járni."19 (Kiemelés tőlem — Cs. J.) 

16 HIL. VKF. — 18 301/titk. VI.—2a—1926. 
17 Nagybaconi Nagy Vilmos: Végzetes esz tendők. Budapes t , 1947. 258. o. 
18 Magyarország tör téne te . (Szerk, Molnár Erik.) II. köt . 405. o. 
19 HIL. VKF. — 118.460 VI—2a—1932. 
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A hitleri fasizmus győzelme után az 1933. évi őszi hadgyakorlatokra ma
gyar vezérkari tiszteket küldtek ki, decemberben pedig a vezérkar Budapes
ten a német titkosszolgálat küldötteit: Stülpnagel vezérkari ezredest, Himer 
vezérkari őrnagyot és Linstow századost fogadta.20 A két vezérkar között 
megélénkült és elmélyült a kapcsolat. 

Európa-szerte egymást követték a nagy horderejű bel- és külpolitikai ese
mények, ezért a vezérkar a Legfelső Honvédelmi Tanács tájékoztatására az 
1933/34 évre részletes katonapolitikai helyzetelmzést készíttetett Siegler al
tábornaggyal. Érdemes a terjedelmes, memorandum formájában elkészült 
jelentés soraiból idézni: 

„ . . . Az ország területi integritását csakis egy általános európai háború 
eredményeképpen érhetjük el, mely a kisantant államait szétzúzza és az azo
kat támogató hatalmakat a befejezett tények elfogadására kényszeríti. . . 
részünkre a hadviselés szükségessége kifejezetten fennáll."21 

Jelentésében azonban megállapítja: ,,Az ország abban a helyzetben van, 
hogy háborút viselni egyáltalán képtelen, ezért kerülni kell a háború le
hetőségét." Aztán ismét leszögezi: „Katonailag semmire sem vagyunk képe
sek."2 

Mindezek alapján kimondja és állami feladattá teszi a vezérkar követelé
sét: „Allampolitikánk legfontosabb és legsürgősebb célja csak az lehet, hogy 
részünkre a hadviselés lehetőségét megteremtse."2:i 

Gömbös Gyula és a vezérkar igyekeztek erősíteni a katonai együttműkö
dést Olaszországgal, mert az olasz fasiszták bátorították a magyar területi 
igényeket és fegyvert szállítottak a magyar hadseregnek. Az együttműködés 
a Jugoszláviával szemben fennálló ellentéteken alapult. Budapesten úgy ítél
ték meg a helyzetet, hogy a területi célok eléréséhez Csehszlovákiát illetően 
Hitlertől, Jugoszlávia ellen pedig Mussolinitői várható katonai segítség, ezért 
az ,,Anschluss"-tervak miatt támadt olasz—német ellentétek megszüntetésén 
fáradoztak. A vezérkar főnöke, Rőder altábornagy Gömbössel és Kánya kül
ügyminiszterrel történt megbeszélés alapján utasította Szabó László vkszt. 
alezredest, a római katonai attasét, hogy Baistrocchi államtitkárral és Pa-
riani vezérkarfőnök-helyettessel közölje: 

,,A németek és az olaszok a mi benyomásunk szerint kölcsönösen félre
értik egymást. A németek azt hiszik, hogy az olaszok a Dunát, az olaszok 
azt vélik, hogy a németek a Brenner-határt akarják. Németország minden 
áron békét óhajt. Ha ezek a félremagyarázások ki nem küszöböltetnének, 
akkor félő, hogy Németország — amennyire mi ezt összes vonatkozó infor
mációink szerint meg tudjuk ítélni — a kisantant karjaiba veti magát. Köl
csönös megértés mellett nemcsak Magyarország szabadulna fel egy nagy 
nyomás alól, hanem megteremtődne a jövőben a két nagy nemzet barátsá
ga is."24 

Persze, a Berlin—Róma tengely kialakulásában nem ez a közbenjárás, ha
nem az európai kül- és belpolitikai viszonyok változásai hatottak döntően. 
Az is tény, hogy aztán a létrejött tengelyben az abesszíniai kalandban te
kintélyét vesztett és politikailag elszigetelődött fasiszta Olaszország már tel
jesen alárendelt szerepet játszott. 

A vezérkarnak a magyar külpolitikában betöltött szerepe azonban szem
mel láthatóan erősödött. 1934 nyaráig a magyar és a német vezérkar között 

20 H I L . V K F . — 124 180 VI—2a—1934. 
21 HIL. VKF. 1. oszt. — 9150 (Hr) —VI—1—1933. — Az 1933-as esztendő katonapol i t ika i jel

lemzése. Siegler a l t ábornagy emlék i ra ta . 
22 Uo. n . fej . 1 p . 35. o. és 2. p . 
23 U o . I I I . f e j . 3. p . 36—37. o . 
24 H I L . V K F . 1. o s z t . — 105 203 —VI—1—1935. 
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rendkívül elmélyült a katonapolitikai együttműködés, miután már 1933-ban 
egységesen léptek fel a genfi leszerelési tárgyalásokon, mígnem októberben 
a hitleri Németország kilépett a Népszövetségből. 1934. június 25-én Rőder 
altábornagy látogatóban volt Blomberg hadügyminiszternél. Július 10-én a 
magyar katonai attasé a Rőhm-puccs utáni tisztogatást elvégző Göringnél 
járt, átadta neki Gömbös fényképét és annak szívélyes szerencsekívánatait 
tolmácsolta, Göring viszont vadászatra hívta meg Gömböst.25 A cimborasá
gig menő sötét együttműködés a Marsaille-i királygyilkosság kapcsán csak
nem háborúhoz vezetett. 

A Gömbös—Göring közötti viszonyt átmenetileg az zavarta meg, hogy Gö
ring Belgrádban jártában a jugoszláv határok sérthetetlenségéről is beszélt. 
Hivatalos német körök ezt utólag azzal próbálták szépítgetni, hogy Göring 
kijelentése egyéni akció volt, amelyet a Führer is rosszallott, bár azzal csak 
az olaszok felé akart kellemetlenkedni. Ezzel kapcsolatosan azonban Rei-
chenau tábornok, a német hadügyminiszter-helyettes egy beszélgetés során 
közölte Vattay Antal vkszt. alezredessel: 

„A Führer teljesen méltányolja és egyetért Magyarország revíziós törek
véseivel, de nézete szerint Magyarországnak a revíziós politikában súlypon
tot kellene képeznie, vagyis nem egyszerre, az összes szomszédaival szemben 
követeléseket hangoztatni, hanem teljes erővel az egyik szomszéddal szem
ben. Ez a Führer nézete szerint Csehszlovákia."26 

Valójában már a belgrádi „elszólás" figyelmeztetés volt azok felé, akiket 
illetett, hogy Hitler, miután kereskedelmi egyezményt kötött Romániával és 
Jugoszláviával, maga kívánja megszabni délkelet-európai politikáját. Figyel
meztetés volt ez Mussolini felé, aki ekkor barátságtalanul, sőt harciasan állt 
az „Anschluss"-tervvel szemben, de fricskát jelentett Gömbös felé is, aki a 
magyar—olasz kereskedelmi egyezmény aláírása alkalmával Rómában szin
tén „Anschluss"-ellenes kijelentést tett. Egyben megkapta az első nagy fi
gyelmeztetőt: a magyar revíziós politika csak abban az esetben, ott és akkor 
számíthat a német fasizmus támogatására, ha nem zavarja Hitler külpoliti
kai és katonai elgondolásait. Hitler ujja ez 'esetben félreérthetetlenül Cseh-
szlovákai felé mutatott, s ezután már mindig ő jelölte ki a horthysta politi
kai és katonai vezetés számára a területi törekvések követhető irányát. 

Ám a magyar vezérkar később, sokkal keményebb leckék árán sem éltette 
meg, hogy a német fasizmus oldalán nemhogy az európai politikában, de a 
magyar fasizmus sajátos külön céljai formálásában sem viheti többé ke
resztül elgondolásait. 

A német befolyás Magyarországon rohamosan erősödött. 1935-tŐl a Ludo-
vikán szaporodtak a nyilasmozgalom, hívei és 1937-ben már a Tiszti Kaszinó
ban is uszító, fasiszta szónoklatok hangzottak el. Különben a vezérkar és a 
hadsereg tisztjei között elterjedt fasiszta nézetek tekintetében meglehetősen 
vegyes kép alakult ki. Voltak soviniszták és antiszemiták, akik nem rajong
tak a németekért, s a nyilasokkal sem rokonszenveztek, míg másoknál a nyi
las hatás, vagy éppen a németimádat, a német nácizmusért való lelkendezés 
volt a jellemző. A Ludovika Akadémia parancsnokai, kisbarnaki Farkas Fe
renc és Sáska Elemér nemcsak tűrték, hanem bátorították is szélsőséges jobb
oldali megnyilatkozásokat. Rátz Jenő altábornagy előbb mint vezérkarfő
nök, majd honvédelmi miniszter Gömbös nyomdokain haladt és mély hatás
sal volt a tiszti állományra. Bartha Károly, aki 1935-től a HM katonai fő
csoportfőnöke volt és 1938. november 15-től követte Rátzot a miniszterség
ben, testestől-lelkestől a német fasizmussal való együttműködés híve volt. 

25 HIL. VKF. 2. oszt. — 121 S32—VI—2a—1934. 
26 HIL. VKF. 2. oszt. — 124 172—VI—2a—1934. 
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Ugyanezt lehet elmondani Werth Henrikről, aki 1938 októberétől lett vezér
karfőnök. László Dezső vezérkari ezredes a VKF. 1. osztály vezetője, majd 
hadműveleti csoportfőnök annyira vakbuzgó híve volt a német fasizmusnak, 
hogy még 1944. október 15-én hadseregparancsnokságot vállalt Szálasitól.27 

íme, a nagy vezérkar főfiguráinak — habár megközelítőleg sem teljes, 
de jellemző arcképcsarnoka a háború küszöbén. 

1937 novemberében Darányi miniszterelnök és Kánya külügyminiszter 
megállapodtak Hitlerrel a Csehszlovákia elleni közös fellépésben, s hogy eh
hez a két vezérkar elkészíti egybehangolt terveit. A magyar vezérkar 1938 
februárjára kétféle tervet is készített, de azzal az óvatos hozzáfűzéssel, hogy 
számításba véve egy Szlovákiában eredményesen kirobbantott nemzetiségi 
felkelést is, optimálisan is csak július közepére lehet számolni olyan fegyve
res felkészültséggel, amely sikerrel biztathatna.28 

Blomberg, Hitler hadügyminisztere még 1937 végére jelezte ez ügyben a 
vezérkarok közvetlen tárgyalásait, de a hitlerista vezérkar figyelmét ekkor 
Ausztriára koncentrálta, így a találkozót elhalasztották, Blomberget pedig 
1938. február 4-én leváltották. Sztójay sürgetésére, aki ekkor berlini követ 
és meghatalmazott miniszter volt, Göring közölte: a német hadsereg még 
nincs kész s hallotta, hogy a magyar hadsereg sem áll még a legjobban. 
Tanácsolja, sietve fegyverkezzék.29 

Március 12-én, egy héttel azután, hogy a magyar miniszterelnök meghirdet
te a milliárdos hadseregfejlesztési programot, Hitler megszállta Ausztriát. 
Ezen a napon Göring közölte Sztójayval, hogy megkezdik az Anschluss vég
rehajtását, s hogy most nem, de rövidesen Csehszlovákia ellen is fellépnek. 

Bár ez az esemény sem az olasz, sem á magyar politikai és katonai körö
ket nem érte váratlanul, a hatalmas, új szomszéd megjelenése a Brenneren 
és Magyarország nyugati határán nem maradt hatástalanul. 

Kánya külügyminiszter március 20-án, egy héttel azután, hogy Horthy sze-
rencsekívánatait küldte Hitlernek az Anschluss alkalmából, valamennyi kül
képviselet részére számjeltáviratot adott le: ,,A magyar kormány a barátság 
elmélyítésére törekszik Olaszországgal és Lengyelországgal. Külpolitikai 
önállóságát meg kívánja őrizni." Ugyanezen a napon olasz részéről az olasz 
és a magyar vezérkarok szorosabb együttműködését szorgalmazták.30 

A terjeszkedő hitleri Németország nyomasztó szomszédsága felkeltette az 
együttműködés készségét az olasz, magyar, sőt a veszélyt érző lengyel poli
tikai és katonai körökben is. Átmenetileg erősödött az angol külpolitikai be
folyás. Egy Róma—Budapest—Varsó tengely halvány vonala kezdett kiraj
zolódni, Magyarországon pedig megkezdődött az úgynevezett „fegyveres 
semlegesség" időszaka, mely több-kevesebb (inkább kevesebb) következe
tességgel 1941 elejéig tartott. 

E politikában törések és ellentmondások szinte azonnal jelentkeztek. Vol
taképpen a területi célokért való engedékenység és a német fasizmussal való 
egyre szorosabb együttműködés következett, s ebben a vezérkar vitte a fő
szerepet. 

Az olasz és a magyar vezérkarok érdekeltségét nem a hitleri fasizmus el
leni védekezés szükségességében, hanem a Jugoszláviával szemben fennálló 
viszonyban látták. Mind a varsói, mind pedig a római kapcsolatokat a vezér
kar a területszerzés szempontjának rendelte alá. 

27 HIL. Tanulmánygyűjtemény. 2556. sz. Kádár Gyula visszaemlékezései. (Kézirat) 
28 Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. 

Budapest. Kossuth Könyvkiadó, 1%'4. 42. o. 
20 Ádám—Juhász—Kerekes : Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. 1936—1945. 

I. köt. 408. irat. 
30 Uo. 
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Március 20-án Rómában Pariani tábornok és a magyar katonai attasé kö
zött arról folyt tárgyalás, hogy Olaszország háborús helyzetében (ha marad
nának szabad erői) milyen segítséget adhatna Csehszlovákia ellen.31 

1938 augusztusában szaporodtak a magyar külpolitika ellentmondásai. 
Rómából a katonai attasé jelentette, hogy Mussolini sürgeti a magyar had

sereg felkészülését és az ország militarizálását.32 Ennek nyomán a magyar 
vezérkar 70 millió lírás hadianyag-szállítási szerződést kötött az olaszokkal. 
Lengyel részről is sürgették a közös határt.33 Mindezek ellenére érezhetővé 
vált, hogy az Anschluss Magyarország számára a németektől független és 
közvetlen külpolitikai kapcsolatok meggyengülését hozta. 

Az országon belül az Anschluss két ellentétes hatást váltott ki. A magyar 
tőke megriadt, és mivel Darányit túlzottan németbarátnak találta, helyébe 
a jó angolszász kapcsolatairól ismert Imrédyt állította a kormány élére. A 
másik hatás az lett, hogy hallatlanul felbátorodott és hangossá vált a nyilas 
mozgalom. 

A Csehszlovákia elleni támadókedv átmenetileg csökkent. Az az aggály 
merült fel, hogy ha Magyarország a németek oldalán megtámadná Csehszlo
vákiát, a nyugati hatalmak megtámadhatják Németországot, s amennyiben 
erőit lekötik, a magyar hadsereg gyengének bizonyulhat — főleg ha Jugosz
lávia is támad. 

Az ingadozás és a bizonytalanság légkörében született meg Jugoszláviá
ban a bledi egyezmény Magyarország katonai egyenjogúsításáról, amelynek 
fejében a magyar kormány kötelezte magát, hogy lemond az erőszakos meg
oldásokról. London és Párizs kedvezően, míg Berlin ingerülten fogadta a 
megállapodást.34 Ezután került sor Hitler és Horthy között a Kiel-i találko
zóra, melyre Imrédy, Bartha és Kánya is hivatalosak voltak. Horthy eluta
zása előtt tájékoztatást kért a hadsereg állapotáról. A vezérkar jelentette, 
hogy a magyar hadsereg ütőképessége igen alacsony fokon áll, s önálló tá
madó, vagy védő háború viselésére alkalmatlan.35 A vezérkar nem merte 
vállalni egy magyar részről induló támadás esetleges kudarcát és a felelős
séget. 

Kiéiben kitűnt a magyar külpolitika gyengesége és elvtelensége. Ribben-
tropp külügyminiszter Kánya és Imrédy előtt helytelenítette a bledi megál
lapodást, mire Kánya megnyugtatta: az egyezmény úgysem lép hatályba a 
túlzott követelések miatt. 

Nyomban azután, a Hitlerrel tárgyaló angol diplomaták engedékenységé
nek hírére, a magyar kormány, de különösen a vezérkar, ismét harciassá, 
követelőzővé vált. 

Az 1938. szeptember 29—30-án létrejött müncheni egyezmény forrpontra 
hevítette a revíziós igényeket. Az első bécsi döntésből következő területgya
rapodás a vezérkar étvágyát távolról sem elégítette ki. 

Varsóból a lengyel vezérkar már augusztusban sürgette a közös határt, 
s ez Budapesten is hangos jelszó, kielégítést követelő igény lett.36 Azt a kö
rülményt azonban, hogy Münchenbe nem hívták meg a lengyel kormányt, 
ott nélkülük döntöttek, Varsóban sérelmesnek tekintették, s a maguk részé-

31 Uo. II. kőit. 119. i ra t . 
3- Uo. 284. i ra t . — A v e z é r k a r az olaszokkal 1936-ban m á r kötö t t egy 93 milliós, 1937-ben pe 

dig egy 120 mil l iós száll í tási szerződést . Az adóságok összege 1938-ban Olaszország felé 300 
millió l í rára nőt t . (HIL. HM. III. Csfség — 14284 — 1940. sz.) 

33 U o . 595. i r a t . 
34 Ránki: i. m. 52. o. 
35 HIL. Az 1947. évi pár izs i b é k e előkészítő bizot tság ka tona i i ra ta i . III . dob. A/H/2. László 
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ről Csehszlovákia ellen táplált kisebb területi igényüket, Teschen ügyét vé
gül is egynapos ultimátum után, erőszakkal maguk oldották meg.37 

A magyar vezérkar elkészítette tervét Kárpátalja lerohanására. A terv 
szerint a Kozma Miklós által szervezett szabadcsapatok, amelyek már októ
ber eleje óta portyázgattak Kárpátalján, november 19-én betörtek volna és 
másnap segélykérésükre követte volna őket a VI. hadtest. Hitler azonban 
határozottan ellenezte a lengyel—magyar határ megvalósítását, és mivel 
Olaszország sem javasolta a tervezett erőszakos lépést, a magyar kormány 
kénytelen-kelletlen leállította és bizonytalan időre elhalasztotta a vezérkar 
előkészített akcióját.38 

A teljes helyzetképhez hozzátartozik még az is, hogy a lengyel vezérkar is 
tartózkodóbb, mérsékeltebb álláspontra helyezkedett. November 18-án a ma
gyar vezérkar még azt kérte tőlük, hogy a tervezett magyar támadást jelen
tékeny erővel, 3—4 lengyel hadtestnek Árva megyéből Zsolna irányába mért 
csapásával támogassák. Lengyel részről ezt nem vállalták. Kijelentették, 
hogy nem vennének szívesen egy Szlovákia ellen irányuló erőszakos magyar 
megoldást. Támogatnának azonban egy szlovák elszakadási mozgalmat 
Csehszlovákiával szemben.39 

Hitler először 1938. március 12-én jelezte hajlandóságát, hogy hozzájárul 
az északkeleti területek elfoglalásához, miután a magyar kormány kérte, 
hogy csatlakozhasson az antikomintern paktumhoz. Februárban meg is tör
tént a csatlakozás és március 12-én Sztójay különrepülőgépen érkezett Ber
linből Budapestre, hogy jelenthesse a hírt: Hitler hozzájárult a támadás
hoz/'0 Március 15-én, a német csapatok Csehszlovákia felszámolására megin
dított előnyomulásával egy időben vehették birtokba a magyar egységek Kár
pátalját. 

1939. április 6-án Teleky, Csáky, Bartha és Werth között megbeszélés folyt 
le a revíziós célok további előrevitele érdekében. Ügy vélekedtek, hogy egy 
szovjet—német összecsapás esetén az antikomintern paktumból eredő köte
lezettség indokolná a magyar részvételt. Feltételezték, hogy ez esetben a né
metek gyorsan előretörnének a román petróleumforrások felé, ami kitűnő al
kalmat jelentene a Romániával való leszámolásra. Werth Henrik vezérkar
főnök előterjesztette tervét, amely szerint, mialatt a német erők Bukovinán 
át Moldvába nyomulnának, a magyar csapatok jobb felől Erdély megszállá
sával biztosítanák a német támadó csoportosítás oldalát. Nyitott kérdés ma
radt azonban, hogy ki tartsa féken Jugoszláviát. Abban maradtak, hogy 
mindezekről hármas, német—olasz—magyar tárgyaláson kell majd dönteni/11 

A magyar vezérkar tehát a kormánnyal egyetértésben napirendre tűzte a 
következő revíziós programpontot. Hitlernek azonban egészen más terve 
volt. 

1939 augusztusának végén, a rendkívül feszültté vált német—lengyel hely
zetben, a magyar vezérkar a kedvező kárpátaljai bázisról szívesen megtá
madta volna Romániát, Hitler viszont Lengyelországot készült lerohanni. 
Ebben a magyar kormány — olasz tanácsra és bátorításra — nemhogy nem 
volt hajlandó közreműködni, de a németek átvonulási kérelmét is elutasítot
ta. A vezérkar azonban felajánlotta a Wehrmachtnak : kész közvetett segít
séget adni oly módon, hogy Lengyelország szövetségesét, Romániát megtá-

37 HIL. Az 1947. évi pár izs i béke előkészítő bizot tság ka tona i i ra ta i . VIII/12. Lengyel a l tá
bo rnagy val lomása . 

38 xjo. Lásd még Ránki: i. m. 69. o. 
39 HIL. Lengyel a l t ábo rnagy val lomása. 
40 Ránki: i. m. 73. o. 
41 Ádám—Juhász—Kerekes: Diplomáciai i r a tok . . . IV. köt . 563/b i ra t . 
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mad j a..42 Amikor a németek támadásukhoz felvonultak a lengyel határon, a 
magyar vezérkar minden törekvését Erdélyre összpontosította, ezért csapa
tokat vont össze a román határon, de Hitler ezt a próbálkozást erélyesen le
intette, mert az ellenkezett saját terveivel. 

A vezérkar hatalma és befolyása az országon belül rendkívüli mértékben 
megnövekedett. Werth hivatalba lépésétől kezdve azért fáradozott, hogy a 
polgári vonaltól minden hatalmat a kezébe kaparintson. Az 1939. évi II. t e , 
az ún. „honvédelmi törvény" a politikai, gazdasági és a szellemi élet egész 
területén széles utat nyitott a katonai hatalom mindenhatósága számára. 
A vezérkar fokozatosan behatolt az államvezetésbe, mind nagyobb részt kö
vetelt az államhatalmi funkciók gyakorlásában. A külpolitikában nemcsak a 
kezdeményezés, de az utolsó szó jogát is magának vindikálta. Werth keresz
tülvitte, hogy a hadsereg-főparancsnoki állás megszűnjék, és a HM fonto-
sabb osztályai kettős alárendeltségbe, a vezérkarfőnök ellenőrzése alá ke
rültek.3 

Irányító befolyást vívott ki a vezérkar a többi minisztériumoknál is, ahol 
ügyosztályokat szervezett, s ezek élére vezérkari tiszteket állított. A töme
ges bevonultatások és a hadsereg felszerelését rögzítő program végrehajtása 
során a vezérkar diktatórikus hatalomhoz jutott a termelési ágakban és a 
munkaerőgazdálkodásban. A hadiipari termelésre igénybe vett állami és ma
gán üzemek élére katonai parancsnokokat állítottak. 

Mindezekhez a tőkés-földbirtokos uralkodó osztály azért járult hozzá, mert 
a hadsereg felfegyverzésének programja példátlan méretű hadiipari kon
junktúrát indított el. A vezérkar vált felelőssé (s ezt vállalta is) a tőkés ter
melés folyamatosságáért, biztonságáért és a profitigények fokozott kielégí
téséért. 

1941. január 11-ig a hadiipari megrendelések összege csak a hazai üzemek
nél 1 22i 796 000 P-re rúgott, de a hazai ipar nem tudta kielégíteni a hadse
reg sürgős igényeit, ezért a vezérkar Németországgal márciusig még 
23 247 426 P, Olaszországgal pedig 149 025 220 P összegű hadianyag-szállítás
ra kötött szerződést.44 Bérrögzítéssel és a munkások helyhezkötésével biz
tosította a zavartalan tőkés termelést. A nagyarányú bevonultatások és a 
hadiipar munkaerőszükséglete felszívták a munkanélküli tömegeket, de így 
is mutatkoztak zavarok. Jellemző, hogy ezek miatt a tőkés érdekeltségek 
már nem is a kormányhoz, hanem egyenesen a vezérkarhoz fordultak orvos
lásért. 

1940. november 11-én Bor Jenő vkszt. ezredes, a HM anyagi csoportfőnöke 
elnökletével értekezlet folyt, amelyen megjelentek a Kereskedelemügyi, 
Külkereskedelmi és Iparügyi Minisztérium megbízottjai, az Anyaggazdálko
dás Országos Központja, a Nemzeti Bank és néhány nagyvállalat képviselői. 
A tárgyalt probléma az volt, hogy a fegyverkezési program második üteme 
vége felé közeleg s a termelési ütem folyamatossága nem látszik biztosított
nak. A Weiss Manfréd gyár jelentette, hogy 1940 végéig leszállítja a lőszer
rendeléseket és akkor — ha nem történik intézkedés — 10 000 munkást kény
telen elbocsátani. Máshonnét is munkáselbocsátásokat jeleztek.45 Munkanél
küli tömegek képződése, s ezzel a belső társadalmi feszültség és a munkás
mozgalom növekedésének veszélye jelentkezett, amelyből az uralkodó osztály 
az adott külpolitikai szituációban mindennél jobban félt. A HM III. csfség 
ezért az javasolta, hogy növelni kell a hadianyag-kivitelt, s emellett a fel-

42 Ránk.1: i. m. 73. o. 
43 HIL. HM. — 300/ein. l /a . — 1940. 
44 H I L . I I I . c s f s é g — 3728 — 1941. 
45 H I L . I I I . c s f s é g — 60 529—1940. é s H M . I I I . c s f s é g — 14 231. — 1940. 
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szabaduló munkaerőt repülőgépmotor és harckocsianyagok gyártásában kell 
foglalkoztatni.46 

Végeredményben a megoldást a fegyverkezés fokozása és a fasiszta Né
metország számára nagyarányú bérmunkák vállalása jelentette. 

A vezérkarfőnök külön bíróságának felállítása kifejezte, hogy a vezérkar 
bizonyos ügyekben a polgári törvényeken kívül- és felülállónak tekinti ma
gát. Az 1940. évi XVIII. te. alapján a vezérkarfőnök emelt vádat, a katonai 
bíróság járt el mindazokban az ügyekben, amelyekről a törvény kimondta, 
hogy azok az „állam nemzetközi érdekeit sértik." Ilyen alapon kezdte meg 
működését ez a vészbíróság a fasizmus ellen küzdő legjobb hazafiak ellen, 
mint amilyenek a kommunista Schőnherz Zoltán, vagy a nem kommunista 
Bajcsy-Zsilinszky Endre is voltak. Katonai bíráskodás alá tartoztak a hadi
üzemek is. 

A vezérkar a hatalom minél teljesebb kisajátításáért folyó törtetése közben 
gyakran került ellentétbe a polgári politikusokkal és a hatalmi szervekkel. 
Jó néhányszor a legsúlyosabb kihatású külpolitikai ügyekben is sikerült ér
vényesítenie akaratát. A végső célok tekintetében nem is volt lényegi eltérés, 
de az eszközök, módszerek és időpontok megválasztásában ütközések adód
tak. Azzal, hogy a polgári diplomáciától függetlenül, vele párhuzamosan, 
vagy attól eltérő irányban tevékenykedett, a fejlettebb és óvatosabb polgári 
diplomáciát néha igen kellemetlen helyzetbe hozta. Primitívebb, erőszako
sabb politikájával az ország népének még nagyobb szerencsétlenséget, sú
lyos politikai károkat, végzetes kihatásokat okozott. 

Nagyon elgondolkoztató, hogy bár Werth Henrik megsejtette, mégis tuda
tosan vállalta a német fasizmussal való katonai együttműködés következmé
nyeit. Ö Lengyelország lerohanása után, tehát a német katonai sikerek fel
felé ívelése idején, a „szovjet szomszédságra való tekintettel" még 1939 őszén 
elkészítette a Duna—Tisza közének s a Dunántúl Balatonig terjedő részének 
kiürítési tervét.47 

A gyors lengyel vereség a vezérkarnál erősítette a német fasizmushoz 
fűződő illúziókat, és az a nézet vált uralkodóvá, hogy ,,a németekkel nem le
het ujjat húzni." A Róma—Budapest—Varsó tengely ábrándja végleg szét
foszlott és az új helyzet a vezérkart arra késztette, hogy egyértelműen és 
nyíltan kiáll j on a német fasizmussal való háborús együttműködés mellett.48 

Területi céljai egyelőre változatlanul Románia ellen irányultak. 
Az 1940 elején megint úgy ítélte meg a katonapolitikai helyzetet, hogy Né

metország az olajforrások miatt hadjáratra készül Románia ellen. Bár egy 
német átvonulás engedélyezése a nyugati hatalmak hadüzenetét is jelenthette 
volna, Horthy és Csáky külügyminiszter a vezérkarral együtt vállalták vol
na a háborús veszélyt. Werth kétféle javaslatot is kidolgozott: az egyiket 
német—magyar együttes támadás, a másikat német támadás esetére, mely 
Magyarországon való átvonulással történne. Teleky ez ügyben hármas talál
kozót kért Hitlertől, de Hitler nyersen elutasította. Ezt röviden így indokol
ta: 1. A békét meg kell őrizni a Balkánon, 2. Magyarország három napnál 
tovább úgysem tudna háborút viselni. 

Környezetében azt a gyanúját is kifejezte, hogy biztosan Anglia hecceli fel 
a magyarokat, mert érdeke, hogy égjenek az olajforrások.49 

Mussolinit is lebeszélte arról, hogy ebben az ügyben tárgyalásokba bocsát
kozzék a magyarokkal. Üzenetében utalt Magyarország gyengeségére, hogy 

46 HIL. HM. n i . csfség — 3728 — 1941. 
47 HIL. VKF. — 11/Om. biz. — 1. — 1939. 
48 HIL. Kádár Gyula visszaemlékezései. 3. o. 
49 Halder: Kr iegstagebuch, S tu t tgar t , Kohlhanirner , 1962. I. köt . 269—270. o. 
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egyedül még Jugoszlávia ellen sem tudna fellépni. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy „egy magyar támadás a Balkánra hozhatná Oroszországot, ami nagyon 
megfontolandó lenne", és ravaszul hozzáfűzte, hogy „a Balkánon a Duce-nak 
van elsőbbsége." Végül megjegyezte még, hogy „Magyarország Angliával 
egy szív, egy lélek."50 

Az elutasító magatartás oka valójában az volt, hogy Hitlert egészen más 
tervek foglalkoztatták, mint a magyar vezérkart. 1940 tavaszán éppen Fran
ciaországot készült lerohanni. 

Mégis, már május 7-én, Homlok ezredes, a berlini katonai attasé útján üze
net érkezett a német vezérkartól Werth címére, mely egy Románia elleni né
met—magyar támadás lehetőségét jelezte. Eszerint, egy közelebbről meg 
nem határozott esetben és időpontban, magyar csapatok a Bihar-hegységtől 
északra, míg a németek attól délre nyomultak volna előre Erdélyben.51 

A meglazult német—magyar kapcsolatok ismét megélénkültek. Megjelen
tek az országban az első német összekötő tisztek és tömegesen a Gestapo-
ügynökök, majd a vezérkar fokozatosan mozgósított, és júniusban úgy látta, 
hogy az olasz hadbalépés és Franciaország lerohanása után most már biz
tos a német győzelem.52 

Június végén a Szovjetunió visszakövetelte és viszakapta azokat a terü
leteit, melyeket Románia az intervenció idején szállt meg. A magyar vezér
kar megint támadni akart, de a német vezérkar erélyes közbelépésére le kel
lett szerelni a mozgósított erőket.53 

1940. augusztus 30-án —• mint ismeretes — a Bécsben összeült német— 
olasz fasiszta döntőbíróság Magyarországnak ítélte a vegyes lakosságú 
Észak-Erdélyt. Ennek fejében a magyar kormány most már mindenestül el
kötelezte magát a német fasizmusnak. Súlyos feltételű gazdasági egyezményt 
írt alá és csatlakozott e hármas egyezményhez. 

Egy augusztus 19-i keltezésű vezérkari irat érdekes módon világít rá a ma
gyar vezérkar zavaros középhatalmi ábrándjaira. Kivonatosan ezeket tartal
mazza : 

„1. A nemzetközi feszültség az angol világbirodalom részbeni, vagy egész-
beni legyűrésével még nem fog nyugvópontra jutni, mert az angolszáz ha
talmak nem fognak oly könnyen hatalmuk elvesztésébe belenyugodni, ha
nem minden lehetőséget megfognak ragadni, hogy Európában a békétlensé
get továbbra is fenntartsák. Ezért előbb-utóbb előtérbe fog lépni Kelet- és 
Délkelet-Európa kérdése. Mindkettő ütközőpontjában Magyarország áll. 

2. Délkelet-európai kérdés kapcsán nem szabad szem elől téveszteni, hogy 
Jugoszláviával szemben még követeléseink vannak (elsősorban a Duna—Ti
sza köze), másrészt a középhatalommá vált Magyarországnak már tengerre 
is szüksége lesz. 

3. A kelet-európai kérdéssel kapcsolatban csak arra kívánunk rámutatni, 
hogy az Erdélytől és Dobrudzsától megfosztott Románia katonailag oly cse
kély értéket fog képviselni, hogy Oroszországgal szembeállítva már egyálta
lán nem fog tudni akadályt képezni. Ennek közvetlen következménye, hogy 
az orosz nyomás nemcsak közvetlen, közös határszakaszunkon fog érvénye
sülni, hanem ilyen vonatkozásban a leendő Románia ellenálló szerepét is Ma
gyarországnak kell átvennie . .." stb.54 

50 Uo. 
51 Uo. 280. O. 
52 HIL. Az 1947. évi párizsi békeelőkészítő bizottság katonai iratai. IV. dob. A/VI/3. A né

metek személyi behatolása a magyar hadseregbe. 8. o. 
53 Rá,nki: i. m. 
51 HIL. VKF. 1. oszt. — 4373—1940. 
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A primitív külpolitikát folytató és irreális ábrándokat tápláló vezérkar 
hatalmának mértéktelen megnövekedése a viszonylag józanabb politikuso
kat, köztük Teleky Pál miniszterelnököt, bosszúsággal és aggodalommal töl
tötte el. 1940 szeptemberében ezt írja memorandumában: „Magyarországon 
jelenleg két kormányzati apparátus és két kormányzat van: az egyik a tör
vényes, a másik a közigazgatás majdnem minden ágára kiterjedő katonai 
kormányzat, melynek működését a törvényes kormányzat áttekinteni és el
lenőrizni nem tudja.55 

Az államvezetés jelentős részében átcsúszott a vezérkar kezébe. A vezér
karnál pedig egyre nagyobb lett a német vezérkar összekötő tisztjeinek sze
repe. Ezek igyekeztek oda hatni, hogy a magyar parancsnokokat olyan sze
mélyek váltsák fel, akik —< úgymond — németországi tapasztalatokkal ren
delkeznek, ki nem mondva pedig, és megítélésük szerint, alkalmasak a né
met fasizmussal való együttműködésre. 

Törekvésük nyomán tényleg sok ilyen személycsere történt, az új parancs
nokok a hivatalukban talált régi, tapasztaltabb német összekötő tisztekkel 
szemben nem tanúsítottak ellenállást, hanem alávetették magukat ezek irá
nyításának, tanácsaínak.56 

„Legfelsőbb helyen különös súllyal kívánták meg, hogy a magyar—német 
katonai együttműködésben a legjobb viszony alakuljon ki, s ez még akkor 
is fennmaradjon, ha a politikai vonalon bármely okból homályosodások, vagy 
súrlódások állnának elő. Ezt Werth a vezérkar előtt több ízben is kihirdette" 
— olvassuk László Dezső vallomásában.57 

A Jugoszlávia elleni támadásban a magyar vezérkar teljesen alávetette 
magát a német befolyásnak. Bartha és Werth erőszakolták ki a részvételt, 
a döntő szót pedig Horthy mondta ki. Miután ő március 28-án elküldte bele
egyező válaszát Hitlernek, Kinczel tábornok útján még aznap este Budapestre 
érkezett Haldernek, a szárazföldi német hadsereg vezérfőnökének Werth-
hez intézett levele, melyben öt hadtest részvételét kérte a támadásban. A 
Jugoszlávia elleni katonai együttműködés terve nem volt új, mert az Haider 
és Werth között már 1940 őszén felmerült.58 

Az együttes támadás lezajlása után csalódást keltett, hogy Hitler a beígért 
Bánátot nem engedte át Magyarországnak, s a vezérkar arra a következte
tésre jutott, hogy a további hitleri támadást az eddiginél sokkal nagyobb 
áldozatokkal lehet csak kiérdemelni. Ismeretes Werth május 6-án kelt memo
randuma, melyben a fegyveres semlegesség feladását és a fasiszta Német
ország háborújához való csatlakozást sürgette. Emellett Werth a vezérkar 
tisztjeit pszichikailag felkészítette a Szovjetunió elleni támadásra. 

1941 áprilisának végén a VKF. 2. osztály egyik bizalmas tájékoztatója a 
következőket jelentette: „Az orosz hadsereg a jelenlegi állapotában egy 
nagyszabású háború viselésére nincsen felkészülve, a szovjet kormány min
denképpen el akarja kerülni a Németországgal való konfliktust. Orosz táma
dó szándék tehát nem áll fenn.59 

Mégis, május végén Werth egy tábornoki és vezérkari hadijátékot veze
tett le, melynek elméleti színtere Galícia és a Kárpát-határok voltak. Ennek 
kapcsán mondta: „Vegyék komolyan a helyzetet, mert rövidesen számolni 
kell a Szovjetunió elleni háborúval, ahol minden valószínűség szerint nem 
maradhatunk semlegesek.60 

55 Horthy Miklós t i tkos i ra ta i . Budapes t , Kossu th Könyvk iadó , 1962. 238. o. 
56 HIL. Az 1947. évi párizsi békeelőkészítő bizottság katonai iratai. IV. dob. A/VI/3. A né
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1944. június 19-én Halder Mátyásföldön közölte Werthhel és László Dezső 
ezredessel, hogy Németország néhány nap múlva megindul a Szovjetunió 
ellen: készüljön fel Magyarország is.61 

Ismeretes, hogy Magyarország hivatalosan nem kapott szerepet a „Barba-
rossa"-tervben, csupán Románia és Finnország, de a német vezérkar — mint 
a fentebbi adat is mutatja — azért számított a magyar hadsereg szolgála
taira. Arról volt szó csupán, hogy Hitler a magyar kormány önkéntes ajánl-
kozását akarta kivárni, mert nem akart alkalmat adni újabb területi igény
bejelentésére. Jól számított. Igaz, hogy a Bárdossy-kormány a háborúba lé
pést eleinte a németek felkéréséhez kötötte, de a katonai felső vezetés az 
önkéntes felajánlkozás híve volt, és ez az akarat döntött. Ürügyül — tudva
levően —• a kassai provokációt használták fel. A hadüzenetnek Horthyval és 
a Minisztertanáccsal való elfogadtatása után Werth és a vezérkar hadműve
leti csoportfőnöke, László ezredes azon voltak, hogy ,,ha már hadüzenet van, 
minél nagyobb erővel kell belépni, hogy gyors legyen a döntés."62 

Werth három hónappal korábban kinyilvánított katonapolitikai elve még 
bizonyos mérsékletet és a „külön magyar szempontokat" tükrözte. 1941. áp
rilis 18-án a Legfelső Honvédelmi Tanács elé terjesztett és a „Huba III." 
fedőnevet viselő hadseregfejlesztési tervét a következőkkel indokolta: „Ka
tonapolitikai szempontból igen fontos, hogy a jelenlegi háború befejezésekor, 
sőt annak elhúzódása esetén, már annak folyamán is oly hadsereggel rendel
kezzünk, mely kellő tekintélyt biztosít hazánknak."63 Feltűnő, hogy Werth itt 
még a háború elhúzódásával is számolt. Júniusban már mindent egyetlen 
lapra, a németek villámháborús győzelmére tett fel. Haldernak a vezérkarok 
közti tárgyalások során megígérte, hogy nyolc hadosztályt fog az arcvonalra 
küldeni. Hogy mégis csak a gyorshadtesttel történt meg a német táma
dáshoz való csatlakozás, annak az volt az oka, hogy júniusban még csak ez 
volt az egyetlen, hadviselésre alkalmas magasabbegység. Ekkor indult csak 
meg a hadseregfejlesztés harmadik üteme (1938 óta) és a hadsereg fegyver
zetében, felszerelésében még sok lényeges pótolni való volt. Werth és a ve
zérkar néhány hangadója azonban sürgették a háborús erőfeszítések fo
kozását. 

Augusztus végén a fővárosba érkezett Homlok ezredes, a berlini katonai 
attasé, és jelentette Werthnek: ha a kormány Nagy-Magyarország visz-
szaállítását akarja továbbra is, elérkezett az utolsó időpont nagyobb magyar 
erők alkalmazására, nehogy a többi kis államok a várható győzelem esetén 
Magyarország előtt fölözzék le a tejfelt. 

Werth egyetértett és kijelentette, hogy ő legutolsó emlékiratában majd
nem hasonló módon fejezte ki a nézetét. Werth ezután vezérkari megbe
szélést hívott egybe, melynek célja egyúttal Haider tájékoztatása is lett volna 
a jelenlevő Homlok ezredes útján. A vezérkarfőnök kijelentette, hogy Ma
gyarország nyolc elsővonalbeli, vagyis arcvonalra bevethető seregtesttel ren
delkezik. Közölte, hogy a gyorshadtest leváltására három hadosztályt lehet
ne adni. Ezzel kapcsolatosan László Dezső — mint saját maga írja — úgy 
vélte, hogy ezt a három magasabbegységet a Balkánra kellene küldeni, ahol 
megszálló erő lehetne.64 (Érdekes, hogy ez az utóbbi gondolat később — már 
a német vezérkar konkrét kívánságaként — többször is felmerült.) 

Keresztes-Fischer belügyminiszter tudomást szerzett a vezérkar titkos tár
gyalásairól és heves támadást indított Werth ellen, ugyanakkor Bárdossy mi-

61 HIL. in . dob. A/II/2. László Dezső vallomása. 
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niszterelnök Werth legutóbbi, pimasz hangú memoranduma miatt fordult pa
naszlevéllel Horthyhoz. 

Werth memorandumán az egyébként németbarát és háborúspárti Bárdos-
sy is annyira felháborodott, hogy alaposan eláztatta őt Horthynál. A Ránki 
György által publikált panaszlevélből idézek: 

„A m. kir. honvédség vezérkari főnöke emlékiratában felelősségre vonta 
a kormányt, mert Magyarország kénytelen-kelletlen és csak effektív megtá-
madtatása (Kassa) után lépett be a háborúba, de akkor is csak kis erőkkel, 
ami Magyarország részére nehezen jóvátehető politikai hátrányt jelent." Ez
után Werth azt fejtegette, hogy ez a mulasztás a németeknek nagy véráldo
zatába került, fékezően hatott, s hogy ennek kihatásait és jelentőségét az or
szág majd a háború után fogja megtudni, illetve akkor várható a németek 
szemrehányása. 

Bárdossy felháborodottan hangsúlyozza levelében: „a német hadsereg ne
vében emel vádat ellenünk" — majd így folytatja: ,,A legkisebb jel sincsen 
arra, hogy német részről kifogásolnák, vagy kifogásolták volna a szovjet 
elleni háborúban vállalt fegyveres részvételünk mértékét, de még ha ez így 
is lenne —• amit semmi esetre sem lehet tényként elfogadni —, akkor is szin
te elképzelhetetlen és mindenesetre példa nélkül álló, hogy éppen legmaga
sabb magyar katonai szerv emeljen vádat saját országának felelős kormány
zata ellen." Ezúttal Horthy Werth ellenében nekik adott igazat, mert meg
értette, hogy a vezérkar már nemcsak a Minisztertanács, de az ő saját „leg
főbb hadúri" jogát is megpróbálja kisajátítani. Horthy akkor komolyan meg
haragudott és kijelentette: „A vezérkar ne politizáljon."''5 Werthet ezért me
nesztette és helyébe 1941. szeptember 5-től a megfontoltabbnak és amellett 
igen tehetségesnek mondott Szombathelyi Ferencet állította. 

Míg Werth fenntartás nélkül, 4—5 hadtest önkéntes felajánlását sürgette 
a kormánynál, hogy a német fasizmus remélt, végső győzelme után elegendő 
érdem legyen a jutalmazásra, Szombathelyi eleinte igen óvatosnak mutat
kozott. 

Első katonapolitikai koncepciója a különcélúságot tükrözte és hasonlított 
ahhoz, amelyet a hadseregfejlesztési terv 1941. április 18-i indokolásából 
idéztem: „Kímélni kell az erőket, ha már beavatkoztunk a háborúba, hogy 
minél több erőt tudjunk tartalékolni az utolsó időkre, mert ha van erőnk, 
ezzel tudjuk biztosítani az ország fennmaradását. Lehet, hogy kisháborúkat 
kell majd vívni a végén szomszédainkkal."66 

Óvatosságánál is erősebb volt azonban opportunizmusa, engedékenysé
ge a német követelésekkel szemben. így eshetett meg, hogy amit Werth ga
vallérosan megajánlott Hitlernek, de teljesíteni nem tudta, azt Szombathe
lyitől megkapták a német fasiszták. Egész hadsereget áldozott fel az olda
lukon. Megnyilatkozásai arról tanúskodnak, hogy teljesen távol állt tőle egy 
nemzeti ellenállás gondolata, és egész magatartását a megalkuvás szelleme 
hatotta át. így vélekedett: „Harcolni kell a németek túlkö vetélései vei szem
ben és a magyar jobboldallal, de azokkal szemben is, akik minden áron 
ujjat akarnak húzni a németekkel. A fal mellett kell haladnunk, mert ha 
sokat huzakodunk velük, megszállnak és akkor nincs megállás."67 

Horthy 1941 szeptemberében Hitlernél járt Bárdossyval és kialkudta, 
hogy a súlyos veszteségekre való tekintettel csak négy hadosztály maradjon 
kint, megszálló erőként. A vezérkarok közti tárgyalások során Szombat
helyi ugyanakkor galíciai területre jelentett be igényt, amelyre az indokolás 
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szerint „taktikai előtér"-ként volna szükség. Hitler megértőnek mutatkozott 
és kilátásba helyezte a kérésnek politikai úton való elintézését. Ekkor újabb 
— ezúttal csendes •— ellentét zajlott le a polgári és a katonai diplomácia kö
zött. A kormány tudomást szerezve a vezérkar igényéről úgy döntött, hogy 
nem kéri a galíciai területeket Hitlertől. 

A német ellenszámla azonban még az ügy lezárása előtt megérkezett: két 
újabb megszálló hadosztályt és műszaki alakulatokat kértek és meg is kap
ták. 

1942. január 8-án elvi megegyezés jött létre Horthy és Ribbentropp között 
Magyarországnak a keleti fronton való fokozott erőfeszítéseit illetően, s ab
ban állapodtak meg, hogy a részvétel mérvét majd a katonai vezetők fogják 
megbeszélni. Ezen az alapon Keitel már január 20-án Budapestre érkezett és 
megkezdte a konkrét tárgyalásokat Barthával és Szombathelyivel. 

Szombathelyi ennek kapcsán előzetesen már így vélekedett: „az 1942-es 
év meg fogja hozni a végső döntést, a győzelmet a németeknek a keleti 
fronton. Ha a magyar királyi haderő részvételével a német hadvezetőség 
nem lesz megelégedve, akkor Magyarország hátrányba jut -a békekonferen
cián Romániával szemben. Ezért a kiküldendő haderők száma tekintetében 
minden további nélkül el kell fogadni a német álláspontot és a vita közép
pontjába e haderők felfegyverzésének kérdését kell állítani."68 

Keitel mértéken felüli követelései azonban még a vezérkart is megdöbben
tették. Kiitűnt, hogy Werth előzőleg nemcsak hogy informálta már a német 
vezérkart a maximális lehetőségekről, hanem azt erősen el is túlozta, hogy 
a magyar hadsereg — mint szövetséges —• minél kedvezőbb színben tűnjön 
fel a németeknek. Ezért még a kiképzésre és felfegyverzésre váró, egyelőre 
csak papíron létező kerethadsereget is felajánlotta. Nehéz viták után Szom
bathelyiek végül is 9 könnyű- és egy páncélos hadosztályban egyeztek meg a 
már szovjet területen működő 5 megszálló dandáron felül. Ez tényleg a ma
ximális lehetőség volt. Sőt, mivel az odaígért hadosztályok fegyverzet és fel
szerelés, de legfőképpen páncélelhárító fegyverek tekintetében igen hiányo
san voltak ellátva, szóbelileg abban állapodtak meg, hogy a németek a 
hiányzó anyagot utólag majd kiküldik az arcvonalra. Ez a garancia nélküli 
ígéret aztán teljesítetlenül maradt. 

Szeptemberben a német és a magyar vezérkar megállapodott abban, hogy 
magyar részről további két megszálló hadosztályt küldenek ki. Kállay mi
niszterelnök igyekezett ez elől kitérni, de Szombathelyi a tárgyalások során 
úgy nyilatkozott, hogy „két hadosztályt nyugodtan ki lehet állítani" —, s ezt 
a Legfelső Honvédelmi Tanács meg is szavazta.69 

Katonai részről Nagy Vilmos honvédelmi minisztersége alatt merült fel 
először, hogy a háborúból való esetleges kilépést elő kellene készíteni. 1942 
telén már Horthy is tett olyan kijelentést, hogy a német győzelem már két
séges előtte, ha ezen a télen nem tudták leverni az oroszokat.70 

Nagy Vilmos 1943. január 12-én, Göring születésnapján tudta meg: komoly 
bajok, nehézségek vannak a németeknél. Ennek hatására nem volt hajlandó 
intézkedést tenni sem a 2. hadsereg pótlására, sem a megszálló hadosztályok 
kiegészítésére, amint azt a német részről kívánták.71 A vezérkar a voro
nyezsi katasztrófában csak katonai problémát látott, politikait nem. 

Keitel 1943 februárjában három magyar hadosztályt kért Szerbiába, amit 
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Kállay a Donnál elszenvedett szörnyű veszteségre hivatkozva kereken meg
tagadott.72 Szombathelyi számára tetszetős gondolat volt a magyar erők egy 
részének a Balkánon való összpontosítása. Ügy gondolta, hogy az angolok 
balkáni partraszállását Románia átállása követné, s ez esetben célszerű len
ne magyar csapatok jelenléte ebben a térségben. 

Az olaszországi, 1943 júliusában történt események nemcsak a polgári poli
tikusoknál, hanem a vezérkarnál is megrendülést okoztak. Szombathelyi, aki 
a hangulatok embere volt, hívatta Kádár Gyulát, a VKF. 2. osztály akkori 
vezetőjét és közölte vele, hogy elérkezett az idő a különbéke és a háborúból 
való kiválás érdekében a legrövidebb időn belül cselekedni.73 

Törökországba akarta meneszteni a vezérkar egyik tisztjét, Tömösi alezre
dest, hogy tárgyaljon az angolszászokkal, Kállay tudomást szerzett a vezér
karfőnök szándékáról és erélyesen megakadályozta a vezérkar illetéktelen 
külpolitikai tevékenységét. Különben is, polgári vonalon már ősz óta folytak 
tapogatózások a kiugrás lehetőségei felől. Ismét jelentkeztek tehát a polgári 
politika és a vezérkar közti hatásköri ellentétek. 

Csatay, az új honvédelmi miniszter augusztusban bemutatkozó látogatást 
tett Hitlernél, aki az olasz események miatt újból felvetette, hogy Ma
gyarország vegyen részt a Balkán megszállásában. Csatay és a vezérkar a 
teljesítés mellett volt. Szombathelyi a szeptember 4-i Koronatanácson így ér
velt: 

1. A németek nehéz helyzetében segítünk, viszont ők hazaengedik a Szov
jetunióból a megszálló erőket. 

2. Úgysem szabadulhatunk a németektől, s meggondolandó, hogy ma még 
Németország az egyetlen gát a bolsevizmus ellen.74 

Horthyt meg is győzte, de a szeptember 8-i olasz fegyverszünet hatására 
polgári tanácsadóinak sikerült őt lebeszélni erről. Szombathelyi azonban köz
ben a kormány felhatalmazása nélkül is megígérte a német katonai attasé
nak, Pappenheim tábornoknak, hogy teljesíti Hitler kívánságát; három had
osztályt küld Tito elleni hadműveletekre a Balkánra. Az attasé befejezett 
tényként adta ezt hírül Hitlernek. 

Szombathelyi ígérete mögött az az elgondolás húzódott meg, hogy hat had
osztályt haza lehetne rendelni, hármat pedig a Balkánra küldene, mely az 
angolszászok partraszállásakor átállhatna, s magva lehetne az új magyar 
hadseregnek. Kállay és Horthy azonban a kérdés megvitatása után elvetet
ték javaslatát, és helyt adtak az ellenérveknek: 

Űj hadszíntéren, új érdekeltség keletkeznék, amely talán a jelenleginél is 
nagyobb veszteséggel járhatna, s emellett az angolok partraszállására sin
csen biztosíték. 

Szombathelyi tehát utasítást kapott, hogy tagadja meg a kérést. Közben 
Szombathelyit meghívták a főhadiszállásra. Pappenheim kísérte őt, s a ma
gyar vezérkar főnöke csak a vonaton tudta vele közölni az elutasítást. A ka
tonai attasé kínos helyzetében dühöngött, Szombathelyi pedig az ódiumot az 
államvezetésre hárította.75 

Pappenheim ezután egy összefoglaló jelentést készített, amelyben a ma
gyar kormányt és a katonai vezetést megbízhatatlannak nyilvánította. Jelen
tését a magyar megszálló erők mellett működő német összekötőnek is meg
küldte, de az téves címzés folytán a magyar parancsnoksághoz került, ahon-
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nét jelentették az ügyet a német főhadiszállásnak. Pappenheimet menesztet
ték, s Greiffenberg tábornok lett az utóda.76 

A kiugrás fel-felbukkanó gondolata a legsúlyosabb ellentmondások szöve
vényében vergődött. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre Kállayhoz írt levelében a katonai vezetés és a 
polgári kormányzat hatalmi viszonyát így jellemezte: „ . . . szóvá teszem — 
nem tudom hányadszor —• a katonai kamarilla halálos veszedelmének kérdé
sét. Nem Imrédy, nem Szálasi, nem a vicek-vacak polgárháborús tisztviselői 
horda fricskával elintézhető íróasztal lázadása itt az igazi baj, hanem az al
kotmányos hatalom lassú átcsúszása a katonai kamarilla kezébe. . . A ma
gyar miniszterelnöknek már arra nincsen hatalma, hogy érvényt szerezzen a 
magyar alkotmányos jogkörének az alkotmányellenes és a magyar nemzet 
életére nézve halálosan veszedelmes katonai oligarchiával szemben."77 

E levélben még a katonai vezetésben és a hadseregben gyökeres változáso
kat követelt. 

Mint már korábban említettük, a vezérkar a gazdasági élet irányításában 
is diktatórikus hatalomra tett szert. A vezérkar kötötte a hadiszállításokra 
vonatkozó szerződéseket a németekkel és a hazai üzemekkel, a magyar tőkés 
osztály pedig rendkívül érdekelt volt a hadiipari konjuktúrában, amely vi
szont túlnyomórészben a német nyersanyagszállítások és megrendelések 
függvénye volt. Csatay 1943 végén a Minisztertanács előtt kijelentette: ,,A 
hadfelszerelési szállítások tekintetében teljesen ki vagyunk szolgáltatva a 
németeknek, mert ha ezek a szállítások teljesen leállnak, leáll egész hadi
iparunk is."78 Ebből a halálos összefonódásból a tőkés uralkodó osztály és a 
vezérkar nem is tudott már többé kibontakozni. 

1943 októberében Kádár Gyula, a VKF. 2. osztály vezetője kapott elsőíz
ben jelzést a pozsonyi katonai attasé útján arról, hogy a németek megszállni 
készülnek a már teljesen megbízhatatlannak tekintett Magyarországot. Ké
sőbb egy náci funkcionárius kereste fel Kéry Kálmán vezérkari ezredest az
zal, hogy soroljon fel 40 olyan magas rangú tisztet, akik német megszállás 
esetén betölthetnék a honvédség kulcspozícióit. Mindkét vezérkari tiszt jelen
tette a dolgokat Szombathelyinek s ezekről Csatay is tudomást szerzett, de 
egyikük sem vette komolyan a veszélyt. Csatay úgy vélekedett, hogy a néme
teknek minden emberükre a fronton van szükségük. Kállay miniszterelnök 
megszeppent és így nyilatkozott: 

„Ne ingereljük őket, a kitartást hangoztassuk." Horthyt is informálták a 
veszélyről, aki pillanatnyi felbuzdulásában így hősködött: „Ha megszánná
nak ellenállok, magam fogok a csapatok élére állni. Ha csak két napig tart is 
az ellenállás, hasznos lesz a nemzet jövőjére."79 Am, amikor ütött az óra, e 
szándékaiból semmit sem igazolt. Az állami felső vezetés nemhogy a meg
szállás elleni cselekvésig, de a szakítás komoly elhatározásáig sem tudott el
jutni. 

1943 végén Szombathelyi a kormány tudtával Hitler főhadiszállására uta
zott, hogy kieszközölje a magyar csapatoknak a Kárpátokra való hátravo
nását. A szándék az volt, hogy minden eshetőséggel számolva, kivonják a 
magyar csapatokat a szoros német felügyelet és a beékelődés alól. Hitler 
könnyedén elvetette a magyar előterjesztést, mert úgymond, ha ő a Kárpá
tokig engedné az oroszokat, elvesztené a háborút. Erről szó sincs. Még 50 

70 TJo. 336. O. 
77 Az 1947. évi párizsi békeelőkészítő bizottság katonai iratai. VI. dob. Bajcsy-Zsilinszky 
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hadosztály és új fegyverek állnak a rendelkezésére, a tavasszal döntő táma
dást indít és befejezi a háborút. Hozzátette még, hogy ennél az offenzívánál 
a magyarokra nem is lesz szüksége. 

A magyar kíséretben levő Homlok és Kádár vezérkari ezredesek a német 
vezérkari tisztekkel való érintkezéseik során Hitler kijelentéseivel merőben 
ellentétes értesüléseket és benyomásokat szereztek. Jelentették Szombathe
lyinek, azonban ő hazatérve mindezekről hallgatott, s csak Hitler hencegéseit 
továbbította. Ennek nyomán a felsőbb körökben új, ostoba bizakodás tá
madt.80 Pedig — korábbi állásfoglalásától eltérően — már a berlini katonai 
attasé, Homlok Sándor vezérkari ezredes is tárgyilagos jelentéseket küldött 
Budapestre, és már hosszabb idő óta jelezte, hogy a németek erőfeszítéseik 
végéhez értek.81 

Ekkor jelent meg a színen Vörös János tábornok, aki memorandumot inté
zett Szombathelyihez s ebben leszögezte: semmi kétség, a németek nyerik 
meg a háborút. Nehézségeik csak átmenetiek s az új fegyverek bevetése csak 
rövid idő kérdése. Mély sajnálattal állapítja meg, hogy a magyar kormány 
mind jobban eltávolodik a németbarát irányzattól, nem vesz részt azzal az 
erővel a háborúban, ahogy azt tehetné. Figyelmezteti Szombathelyit, hogy a 
balratolódó politikáért (?) a végén ő is felelni fog. Felkéri őt, vesse latba be
folyását, hogy a magyar politika ne térjen le arról az útról, amely a nem
zet jövője szempontjából egyedül helyes. Szombathelyi dühös is volt, csodál
kozott is, hogy őt az anyagi csoportfőnök kioktatja és megfenyegeti. Azt vá
laszolta vissza Vörösnek, hogy politikai vonatkozású megállapításai túlesnek 
hatáskörén. Vörös János megsértődött, egészségügyi szabadságra ment, de 
azt nem töltötte le, hanem röviddel a német megszállás előtt szolgálattételre 
jelentkezett. Összebékültek Szombathelyivel s ő lett a székesfehérvári had
testparancsnok.82 Szombathelyi pár nap múlva bebizonyította, hogy valóban 
nem szorul oktatásra, mert a legmesszebbmenőkig kész meghajolni Hitler 
szándékai előtt. 

A német megszállás előtti napokban sűrűsödtek a veszélyt jelző hírek és 
Szombathelyi Csatay miniszter kívánságára felvilágosítást kért a német ka
tonai attasétól. 

Greiffenberg távollétében helyettese, Futterer tábornok késve és a sértet
tet játszva, kitérő választ adott. 

Ezután Horthyt, Csatayt és Szombathelyit, vagyis az államfőt és a leg
felső katonai vezetést Hitler Klessheimbe rendelte, s az ismert körülmények 
között végrehajtotta a megszállást. Szombathelyi befolyásának fő része volt 
abban, hogy az eleinte vonakodó Horthy beletörődött Hitler szándékaiba és 
engedett azoknak. Március 19-én a vezérkarfőnök Horthyval és Csatay val 
hazafelé tartva a különvonatról ezeket táviratoztatta Budapestre: 

„A németeket barátságosan kell fogadni, ellenállni nem szabad, csapatokat 
a laktanyákban vissza kell tartani."83 

írásbeli vallomásában mentségül a következőket hozta fel: 
1. Hitler megígérte (!), hogy függetlennek tekinti az országot s csak át

meneti a megszállás, amíg másik kormány alakul. 
2. A csapatok helyzete úgyis lehetetlenné tete volna az ellenállást, s Hitler 

kijelentette: ha a megszállással kapcsolatosan ellenállást fejtetnénk ki, a né-
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met csapatokon kívül szlovák és román csapatok is részt vennének a megszál
lásban. 

3. A kormányzó személyét sértetlenül hazahozni létérdek volt. Nélküle 
nem volt cselekvőképes a kormány. 

E pontok elemzése semmit sem módosíthatna a legsúlyosabb tényeken, 
hogy a katonai vezetés és a kormány a legelemibb védelmi intézkedéseket 
sem tette meg a fenyegető nemzeti szerencsétlenség elhárítására, bekövetke
zésekor pedig minden ellenállás nélkül behódoltak a megszállóknak. 

Kállay, kinek „hintapolitikáját" a németek régóta ellenőrizték, a megszál
lás első hírére személyében is fenyegetve érezhette magát. Első gondolata 
az volt, hogy Debrecenbe repül és ott a már mozgósított két hadosztállyal 
ellenállást kezd. Szándéka azonban szalmalángként lobbant el. Mogyoróssy 
tábornok, a repülőerők parancsnoka és Hellebronth tábornok könnyűszerrel 
lebeszélték azzal, hogy éjszaka nincs felszállásra alkalmas repülőtér, s hogy 
mire elindulna, már meg lesznek szállva a repülőterek. 

Ezen a napon előtérbe léptek a vezérkar régi rossz szellemei, mint Rácz 
Jenő, Sztójay Döme és a Gestapo ügynökévé aljasodott Ruszkay Jenő. Han-
kovszky Gyula altábornagynál, a hadműveleti csoportfőnöknél megbeszélés 
folyt, s a meghívott vezérkari tisztek valósággal ujjongtak a megszállás miatt. 
Hankovszky kijelentette: ,,Itt most a Führer parancsol." Deák vezérkari ez
redes így nyilatkozott: „Egyetlen ellenség az orosz, a német védelmez ben
nünket. Hálásnak kell lennünk, s legkevesebb, minden erőnkkel segítsé
gükre lennünk.'84 

Az egybehívott kormánytanácson Kállay kormánya lemondott. Csatay is 
leköszönt a miniszterségről,* de Horthy kérésére utóbb mégiscsak vállalta a 
Sztójay-féle kormányban is a honvédelmi tárcát. Csatay, aki korábban még 
a németekkel való együttműködés híve volt, a megszállás óta érzelmileg és 
a katonapolitikai célok tekintetében szembekerült a németekkel. A fegyve
res szembefordulásig azonban képtelen volt eljutni. Az út, amelyet végig
járt, mindössze a Teleky Páléhoz hasonló gesztusig vezette el. Október 15-ét 
követően, a Gestapo fogságában önkezével vetett véget életének. 

Amikor a megszállást követően Kéry Kálmán vezérkari ezredes a mozgó
sított 1. hadsereghez került vezérkari főnöknek, Csatay ismertette vele el
gondolását: „Az 1. hadsereg feladatát abban látom, hogy az orosz hadsereget 
a Kárpátok előtt, vagy a Kárpátokban addig visszatartsam, amíg az angol
szászok délről, vagy délnyugatról közelebb érnek. Akkor a német ellenrend
szabályok, melyek átállásunk ellen bevezethetők, már csak korlátoltak le
hetnek, és a németek ellen való fordulásunk sokat ígérő lesz."85 

Valóban megkezdődött annak a katonai szándéknak a végrehajtása, mely
hez Szombathelyi 1943 végén Hitler hozzájárulását kérte. A megszálló csa
patokat és a felvonultatott 1. hadsereget a katonai vezetés igyekezett a Kár
pátok északkeleti szakaszán összpontosítani s fokozatosan elérni azt, hogy 
ne ékelődjenek a magyar hadosztályok közé német egységek. Szemmel lát
ható volt a németek ellentétes törekvése s ennek volt betudható, hogy a Var
sótól délre eső térségbe szorult négy magyar hadosztály kivonását csak szep
tember második hetében lehetett megkezdeni. Náday vezérezredest leváltot
ták hadseregparancsnoki posztjáról, mert tudták róla, hogy az angolszász 
orientáció híve. Utóda Beregfy vezérezredes lett, de még ő is tartotta magát 
a magyar felső vezetés utasításához. A Kolomea—Sztanyiszlav közötti vesz
teséges harcok után nem a németek által kijelölt Prsemysl—Sztrij vonalra 

84 Uo. 368—369. O. 
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vonult vissza, hanem a Kárpátokra húzódott a hadsereggel, amiért az elöl
járó német parancsnokság követelésére őt is le kellett -váltani."86 

A magyar felső vezetés azonban mindaddig nem akarta megszakítani a né
met fasisztákkal való katonai együttműködést, amíg az angolszászok útján 
nem sikerül fegyverszünetet kötni. Addig is legfőbb ellenségnek a Szovjet
uniót tekintette. Ez az abszurd álláspont a vezetés primitív politikai érzéké
ről tanúskodik, hiszen — mint nemsokára megtudhatták — a fegyverszünet 
legelső és elengedhetetlen feltétele csakis a szakítás és a német fasizmussal 
való fegyveres szembefordulás lehetett. A Csatay által képviselt elgondolás 
tehát 1943-hoz képest kibontakozásra alkalmas, új elemet nem hozott, s a 
politikai és katonai cselekvés feltételei pedig a megszállás után csak rosz-
szabbodtak. 

A kiugrás előkészítésére — a vezérkarnál és a hadseregben — elsősorban 
személyi cserékre lett volna szükség. Volt is ilyen bőven, csakhogy most már 
a németek határozták meg, hogy kik kerülhetnek a vezetésbe. 

Április közepén német követelésre meneszteni kellett Szombathelyit, Hor
thy előbb Lakatost nevezte ki, de Greiffenberg útján a német vezérkar tilta
kozását jelentette be. Ruszkay útján tudatták, hogy László Dezső, vagy Vö
rös János lenne az, akiben megbíznának. Sztójay miniszterelnök támogatásá
val Vörös János lett a vezérkar főnöke. Egyúttal vezérezredes lett és kíván
ságára a hadsereg-főparancsnoki funkciót is reá ruházták.87 Hitlernél tett 
tisztelgő látogatása alkalmával megígérte: „az árulókkal" erélyesen leszá
mol. Magatartásával, működésével bizonyítani igyekezett, hogy rászolgál Hit
ler bizalmára. Csak a román kiugrás után torpant meg egy pillanatra, de ez 
sem érlelte meg benne a szakítás szándékát, hanem a lehető legkárosabb kö
vetkeztetésekre és elhatározásokra vezette. A romániai fordulat után magá
hoz vezettette a VKF. 2. osztály megbízhatatlanság címén őrizetben tartott 
vezetőjét, Kádár Gyula vezérkari ezredest, és ismertette előtte memorandu
mát, amelynek lényege ez volt: 

,,A németek nem nyerhetik meg a háborút, ezért a magyar hadsereg mentse 
át magát Nyugatra s az ország mozgatható értékeit, valamint az egész had
köteles fiatalságot Németországba kell kitelepíteni s ott felkészülni az új 
honfoglalásra. Kiürítési kormánybiztosnak öccsét, Vörös Géza altáborna
gyot jelölte ki.88 

1944 augusztusában a lengyel felkelők, a legjobb történelmi hagyományok
ra emlékezve, megpróbálták együttműködésre bírni a Varsótól délre levő 
magyar csapatok parancsnokságát. 

Augusztus 22-től a Grodziskban elhelyezkedett II. hadtest parancsnoksá
gát Lengyel Béla altábornagy vette át. 

Piasecno helységben felkereste őt Bor tábornoknak, a lengyel felkelés pa
rancsnokának megbízottja és a következő tartalmú üzenetet adta át: 

1. Arra kérik, vonuljon Varsóba és csatlakozzék a felkelőkhöz. 2. Adjon 
lövegeket és lőszert a szabadságharcosoknak. 

3. Engedjen nekik szabad mozgást Varsóból kifelé és vissza a fővárosba. 
Lengyel Béla kérdésére, hogy mi lesz, ha a szovjet csapatok jönnek Var

sóba, ezt válaszolta: ez esetben a Lublinban megalakult szabad lengyel kor
mány veszi oltalmába a magyar csapatokat. 

Lengyel altábornagy jelentést (tett az ajánlatról Vörös Jánosnak, aki meg
tiltotta a csatlakozást, de „bizonyos meggondolásokból" hozzájárult, hogy ne 
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harcoljanak a felkelő erők ellen s engedjenek mozgást nekik. Ennek alap
ján a lengyelek felé közölték, hogy a csatlakozást nem lehet végrehajtani, 
mert otthon kellenek a csapatok. Szeptember 8-tól valóban megkezdődött 
hazaszállításuk. A magyar parancsnokság azonban ígéretet tett, hogy az 
5. hadosztály lövegeket és lőszert hagy hátra a felkelőknek.89 Vörös János 
mérsékelt engedékenysége feltehetően az angolszászok felé ekkortájt folyó 
fegyverszüneti tapogatózásokkal állt kapcsolatban. 

Csatay viszont azt kérte Vöröstől, hogy váltsa le a VKF. hadműveleti 
osztályának vezetőjét, Nádas vezérkari ezredest és beosztottait, mert nem bí
zott bennük. A németeket szolgáló garnitúra leváltása nem történt meg sem 
itt, sem másutt. Bár Csataynak sem volt szándékában átállni a szovjet csa
patokhoz, törekvéseinek megfelelően, preventív intézkedésekkel jónak látta 
volna előkészíteni a német szövetségtől való elszakadást. Szeptemberben ez 
a cél vezette; kitartani az 1. hadsereggel a Kárpátokon, míg az angolszászok 
partraszállnak Dalmáciában.90 

Horthy kormányzó az október 15-i kiugrási kísérletnél kizárólag a kulcs
helyeken levő tábornokokra támaszkodott. Ezekről a döntő órákban kiderült, 
hogy teljesen alkalmatlanok, ingadozók, vagy éppen árulók, nem szólva ar
ról, hogy a megszállás óta a„legfőbb hadúr" tekintélye is a minimumra 
süllyedt. Vitathatatlan Horthy elsődleges felelősége a kudarcban, de ahhoz 
különös súllyal járult hozzá a tábornokok és a vezérkar magatartása. Vörös 
János katonailag nem készítette elő kiugrását, ellenben a 2. hadsereghez 
Kozár vezérkari ezredest küldte ki vezérkari főnöknek, aki október 15-én a 
kapott utasításokat elárulta és a hadseregparancsnokot kiszolgáltatta a né
meteknek, a 3. hadsereghez pedig Sellyey vezérkari ezredest küldte ki, 
aki kereken megtagadta Horthy parancsait.91 

Ráadásul a vezérkar főnökének aláírásával ment ki a csapatokhoz a 
proklamációnak ellentmondó távirat: tovább kell küzdeni a németek oldalán 
az oroszok ellen. Ennek nyomán zavar és bizonytalanság támadt az 1. hadse
regnél is. Mint Kéry Kálmán, az 1. hadsereg akkori vezérkari főnöke leírja, 
ő csak október 15-én szerzett tudomást a Moszkvában folyó fegyverszüneti 
tárgyalásokról, így a csapatok átállítására még az irányelveket sem készítette 
el. A táviratot követő bizonytalanságban sikerült telefonösszeköttetést te
remtenie Vattayval, a kabinetiroda főnökével, aki úgy nyilatkozott, hogy „a 
proklamáció hiteles, fel kell venni az összeköttetést az oroszokkal." 

Dalnoki Miklós Béla vezérezredes, az 1. hadsereg parancsnoka Vörös Já
nossal próbált összeköttetésbe lépni, de ez csak az éjszakai órákban sikerült 
neki. Kérdésére, hogy mit tegyen, Vörös János ezt válaszolta: „Minden tá
madást meg kell szüntetni, hogy az összeköttetés meg ne szakadjon és har
colni kell a németek mellett."92 

A hadsereg felső vezetésében az árulások, visszatáncolások és ingadozá
sok döntően kihatottak a további fejleményekre, és lehetőséget biztosított a 
németeknek az ellenintézkedések megtételére. Az 1. hadsereg parancsnoka, 
vezérkari főnöke, sőt Vörös János is, az utolsó pillanatban átmentek a szovjet 
csapatokhoz, de a magyar csapatok átállítása elmaradt. Pedig az idegen ér
dekű, gyalázatos háborútól megcsömörlött és elkeseredett magyar katonák 
százezreinek fegyverét szembe lehetett volna állítani a hitleri megszállók
kal, de ehhez előbb tisztogatást kellett volna végrehajtani a legfontosabb pa
rancsnoki posztokon. 

89 HIL. Lengyel altábornagy vallomása. 
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Kádár Gyula, volt vezérkari ezredes kéziratos visszaemlékezésében sommá
san így okolja meg a horthysta katonai vezetés végső bukását: 

„A trianoni békehatározványok erőszak útján való megváltoztatására ren
dezkedtek be. Széles néprétegekre való támaszkodás helyett a Monarchia kor
szerűtlen szellemi hagyatékára építették a hadsereget. Ebből a vezetésből a 
népi erőket kizárták. Szinte fenntartás nélkül olyan oldalra álltak, melynek 
rendszere, ideológiája idegen, erkölcstelen, szándéka hódító s túlméretezett, 
így még a magyar soviniszta álláspont sem volt náluk következetes, mert 
nem a nemzeti érdekekért fogtak fegyvert. A nemzeti egységet soha, a döntő 
időkben végképp nem tudták megvalósítani. Nem készítették elő a szakítást, 
melyet külső segítség nélkül nem lehetett végrehajtani. A közvélemény elő
készítése, átformálása teljesen elmaradt. Elzárkóztak a munkásság felé a bal
oldaltól. Hiányzott az áldozatvállalás és a személyi félreállás. Március 19-én 
kellett volna ellenállni. Azután már a bábok erőtlenek voltak, s nem volt 
tovább függetlenség."93 

Megállapításai jellemzőek és elfogadhatóak, csupán a szakítás és a külső 
segítség összefüggését érintő mondatához kívánkoznék egy lényeges kiegé
szítés. Az, hogy az egyetlen reális segítséget egyedül a szovjet felszabadító 
csapatok jelenthették, de a magyar katonai vezetés azt nem tőlük, hanem a 
legvégső pillanatig is az angolszászoktól várta. Onnét várta Lakatos Géza 
miniszterelnök és Hennyey Gusztáv külügyminiszter is, akik a katonai felső 
vezetésből kerültek a Horthy-rendszer utolsó kormányába. A szakítás ko
moly, nagy szándékát pedig mindenek előtt a német fasiszta erőkkel való 
fegyveres szembefordulás igazolta volna. Ehhez mi nem a „félreállást" kér
jük számon (hiszen elképzelhetetlen, hogy az árulók és az alkalmatlanok 
közül önszántából bárki is félre állt volna), hanem a félreállítást. Horthy és 
a vezérkar főnöke azonban nem intézkedtek, ami egyúttal bizonyíték arra is, 
hogy az „áldozatvállalás" szándéka sem volt meg bennük. A kalandor jellegű, 
merev és tehetségtelen országvezetés, amelyben oly rendkívüli szerepe volt 
a vezérkarnak, törvényszerűen jutott el a teljes politikai-katonai csődhöz, 

ЯНОШ ЧИМА: 
МАТЕРИАЛЫ О РОЛИ ХОРТИСТСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
В ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО РЕЖИМА 

Резюме 

Автор в своей статье даёт обширную ха} ^ктерную картину о военной и политиче
ской роли генерального штаба. Основной мыслью его работы является то, что Хорти, 
бывший руководитель пришедшей к власти контрреволюции, опирался в первую оче
редь во время своего длительного правления на генеральный штаб, который был ему 
непосредственно подчинён, независимо от правительства и министерства. 

Политическое влияние генерального штаба в Венгрии было более значительным, чем 
в фашистской диктатуре Гитлера или Муссолини. Опубликованные материалы свиде
тельствуют о том, что генеральный штаб оставлял за собой и право инициативы в 
внешней политике и обойдя правительство, вёл важнейшие внешнеполитические пере
говоры, заключал договоры. Генеральный штаб при поддержке Хорти обычно добился 
своих представлений. 

Архивный материал опубликованный автором раскрывает новые соотношения и новы-

92 НГЬ. К&ййг Суи1а У1з52авт1ёке2ёзе1 383. о. 
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ми чертами дополняет сложившуюся раньше картину о политическом влиянии хортист-
ского генерального штаба. 

Из статьи выявляется, что военные руководители венгерского контрреволюционного 
режима для осуществления своих внешнеполитических целей считали естественным и 
самым сильным союзником окрепленную в военном смысле реваншистскую и антиком
мунистическую Германию; поэтому они уже с начала стремились к укреплению связи 
с самыми реакционными немецкими кругами. Это стремление было всегда основным, 
несмотря на то, что внешнеполитическое сотрудничество с Австрией, Польшей и Ита
лией то усиливалось, то ослабело. 

Во время консолидации контрреволюционного режима агрессивная военная группа 
была оттеснена на второй план. В начале 30-х годов лидер этой группы Дьюла Гём-
бёш пришёл к политической власти и таким образом группа получила решающую роль 
в выработке генеральной линии государственной политики. Бывшие офицеры из г. Се
гед как например Экхардт, Козма и Стоякочич, которые застроились в «гражданскую 
жизнь», получили важные политические рои и. 

Один из архивных документов свидетель!. 1-зует о том, что друг и бывший товарищ 
по оружию Гёмбёша, депутат партии мелких хозяев Тибор Экхардт в начале 1932 г. 
был у Гитлера в секретной командировке и уже в то время начертали вместе с ним по
литическое, экономическое и военное содействие венгерского правительства с немец
ким национал-социалистическим режимом. Вслед за победой Гитлера в марте 1933 г. 
венгерский генеральный штаб высказал, что территориальных целей можно достичь 
лишь путём всеобщей европейской войны, поэтому ведение войны для Венгрии явля
ется необходимостью. 

Автор публикует материалы и о том, что Гитлер з 1934 г. ясно предупредил вен
герский генеральный штаб, который искал связи с итальянскими военными кругами 
против Югославии, что он не одобряет это стремление и предлагает Венгрии уделять 
своё внимание не на южного соседа а на Чехословакию. С тех пор возможности, на
правление и актуальность венгерских территориальных целей были всегда установле
ны Гитлером. 

В статье публикуются новые данные о руководящей роли венгерского генерального 
штаба в производстве империалистической военной промышленности и перечислена 
стоимость в пенгэ отечественных, немецких и итальянских военных заказов в начале 
1941 г. 

Наряду с опубликованными новыми материалами автор использует большое количе
ство более-менее известных данных для иллюстрации того, что деятельность генераль
ного штаба в области внешней политики и дипломации привела в большой мере к 
полной потери экономической, политической и военной независимости страны и к пол> 
ному провалу режима Хорти. 
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JÄNOS CSIMA 

BEITRÄGE ZUR ROLLE DES GENRALSTABS VON HORTHY IN DER 
KRIEGSPOLITIK DES GEGENREVOLUTIONÄREN SYSTEMS 

Resümee 

Der Autor gibt in seiner Abhandlung ein umfassendes, charakteristisches Bild 
der kriegspolitischen Rolle des Generalstabs. Der Grundgedanke der Abhandlung 
ist: Reichsverweser Horthy, der bei der Gegenrevolution zur Herrschaft gelang, 
stüzte sich in der langen Zeit seiner Regierung, in erster Linie auf seinen Ge
neralstab, der unabhängig von der Regierung und dem Ministerium, direkt ihm 
unterstellt war. 

Der politische Einfluss des Generalstabs machte sich in Ungarn noch stärker 
geltend, als in der faschistischen Diktatur von Hitler oder Mussolini. Die ange
gebenen Daten bezeugen, dass der Generalstab die politische Initiative sich immer 



vorbehalten hat, er führte unter Umgehung der Regierung sehr wichtige aussen-
politische Verhandlungen und schloss Vereinbarungen ab. Es gelang ihm auch 
meist mit der Hilfe von Horthy seine Pläne durchzuführen. 

Die durch den Autor publizierten archivalischen Daten enthüllen neue Zusam
menhänge und ergänzen das bisherige Bild von dem politischen Einfluss des 
horthyschen Generalstabs. 

Aus der Abhandlung entnehmen wir, dass die militärischen Führer des unga
rischen gegenrevolutionären Systems die Verwirklichung ihrer aussenpolitischen 
Ziele, in der natürlichsten und stärksten Union, in dem militärisch gekräftigten, 
revanschistischen, antikommunistischen Deutschen Bund sahen und so trachteten 
sie von Anfang an, die Beziehungen zu den reaktionärsten deutschen Kreisen zu 
stärken. Dieses Streben zeigte sich vorzugsweise auch in den Perioden des 
politischen Zusammenwirkens mit Österreich, Polen und Italien, das sich 
manchmal stärker, manchmal schwächer gestaltete. 

Die agressive militärische Gruppe, die zur Zeit der gegenrevolutionären Kon
solidation an die zweite Stelle zurückgedrängt wurde, kam in den 30-er Jahren 
bei der Ernennung ihrer politischen Führerperson Gyula Gömbös, bei der Aus
gestaltung der regierungspolitischen Richtungslinie zu einer wichtigen Rolle. 
Die in das „bürgerliche Leben" eingebauten Szegeder Offiziere wie Eckhardt, 
Kozma und Sztojakovics kamen in wichtige, politische Positionen. 

Ein archivalisches Dokument bezeugt, dass der Freund und Offizierskamerad 
von Gömbös der Kleinbauerabgeordnete Eckhardt schon anfangs 1932 heimlich 
bei Hitler war und schon damals das politische, wirtschaftliche und militärische 
Zusammenwirken zwischen der ungarischen Regierung und dem deutschen 
nationalsozialistischen System entwarf. Nach den Erfolgen von Hitler im März 
1933 sagte der ungarische Generalstab aus: die territorialen Ziele kann man nur 
durch einen europäischen Krieg erreichen, deshalb ist der Krieg für Ungarn 
notwendig. 

Der Autor bringt Daten, dass Hitler 1934 den ungarischen Generalstab unzwei
deutig vor einem Zusammenwirken mit Italien gegen Jugoslawien warnte, dies
bezügliche Tätigkeit missbilligte und ihm empfahl, sich vielmehr gegen die 
Tschechoslowakei zu wenden. Ab dieser Zeit bestimmte immer Hitler die Mög
lichkeiten, Richtungen und Aktualitäten der ungarischen territorialen Ziele. 

Die Abhandlung bringt neue, bisher unbekannte Daten von der Tätigkeit und 
wichtigen Rolle des ungarischen Generalstabs in der Erzeugung der kapitalis
tischen Kriegsindustrie und gibt die ungarischen, deutschen und italienischen 
Kriegsmaterial—bestellungen von Anfang 1941 in Pengőwert an. Neben den neu 
publizierten Daten verwendet der Autor weitere mehr oder weniger bekannten 
Belege um zu dokumentieren, dass die aussenoplitische diplomatische Tätigkeit 
des ungarischen Generalstabs sehr zum Verlust der wirtschaftlichen, politischen 
und militärischen Unabhängigkeit des Staates beitrug und zum Zusammenbruch 
des Horthysystems führte. 



K Ö Z L E M É N Y E K 

HISPÁNIÁBAN 

Jász Dezső 

Több mint ezer magyar önkéntes harcolt spanyol földön a szabadságért. Az én 
esetem annyiban esik külön elbírálás alá, hogy engem a háború kitörése Madrid
ban ért, ezért 1936. július 20-án — két nappal a fasiszta felkelés után — csatlakoz
tam a Köztársasági Hadsereghez. Persze, előbb tisztáznom kellett: összeegyeztet
hető-e megbízatásommal, hogy ismét felcseréljem a civil ruhát az uniformissal. 

Szükség törvényt bont: José Diazhoz, a Spanyol Kommunista Párt főtitkárához 
fordultam tanácsért. 

Helyeselte elhatározásomat. 

I. 

A megbízatás, amellyel 1935-ben — illegálisan — Madridba érkeztem, lehetőséget 
nyújtott arra is, hogy javaslatot tegyek a Szovjetunióba utazó küldöttségek ösz-
szeállítására. Mindössze egyszer éltem ezzel a lehetőséggel. 

A niňa bonita: a Spanyol Köztársaság, amely 1931-ben jött létre, egyike volt 
annak a három európai országnak, amely nem tartott fenn diplomáciai kapcsola
tokat a Szovjetunióval. Ezt az álláspontot nemcsak a kommunisták és a baloldali 
szocialisták helytelenítették, hanem a baloldali polgári pártok vezetői (Manuel 
Azaňa, Alvaro de Albornoz, Marcelino Domingo, Diego Martinez Barrio, Santiago 
Casares Quiroga és mások) is elítélték. Sok író és művész szintén nyíltan lánd
zsát tört a szovjet kormány elismerése mellett, köztük Ram ón del Valle Inclán 
(az új spanyol irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, akire maguk az írók is 
tisztelettel tekintettek). A küldöttségek összeállítása — ilyen körülmények között 
— nem ütközött különösebb nehézségekbe. 

A Népfront 1936-ban a Pireneusok déli lejtőjén is győzött. A politikai láthatár 
kitisztult. Az új helyzet lehetővé tette, hogy háromszor annyi küldött utazzon má
jus elseje megünneplésére Moszkvába, mint egy évvel korábban. Ramón del Valle 
Inclán már nem volt az élők között. 

Felvetődött a kérdés: ki menjen ki helyette a Szovjetunióba? 
Federico Garcia Lorcát javasoltam. 
Federico akkor a Bernarda házán dolgozott. Alig töltötte be harminchatodik 

évét. Tele volt életkedvvel, nagyon boldognak látszott. Ahol megfordult, minde
nütt volt kéznél egy gitár. Federico Garcia Lorca örömest énekelt spanyol népdalo
kat gitár kísérettel. Tőle hallottam először a Négy szamárhajcsárt: 

De los cuatro muleros De los cuatro muleros 
Que van al campo, Que van al agua 
El de la mula torda El de la mula torda 
Moreno y alto. Me roba el alma. 
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Négy szegény szamárhajcsár 
Indult a partra. 
Kinek öszvére tarka, 
Az maga barna. 

E vers dallamára készült a Négy generális, amelyet a madridi csata alatt szél-
tében-hosszában énekeltek a katonák. 

Federico Garcia Lorca örömmel fogadta a moszkvai meghívást, csak arra kért 
bennünket: halasszuk útját november hetedikére. 

A májusi küldöttség június közepe táján tért vissza a Szovjetunióból Spa
nyolországba. Granada öt hét múlva a fasiszták kezére került. Federico az elsők 
között volt, akit meggyilkoltak. Kivégzésének körülményei azóta már tisztázód
tak: Víznarnál, Granada közelében érte utói a halál. 

Mert szeretett Hispánia 
S versed mondták a szeretők — 
Mikor jöttek, mást mit is tehettek, 
Költő voltál, — megölték ők.2 

Federico Garcia Lorca egy tömegsírban alussza örök álmát. Talán másképp 
alakul a sorsa, ha májusban kimegy a Szovjetunióba... 

n. 
A spanyolországi viszonyokat ma is kapitalista elemek és feudális maradvá

nyok össszefonódása jellemzi. Ennek megfelelően a társadalmi probléma, mely
nek megoldása az országban elsődleges követelmény: a polgári forradalom végre
hajtása. 

A Spanyol Köztársaság kikiáltása 1931-ben már a hatodik ilyen kísérlet volt. A 
Népfront választási győzelme megfosztotta a reakciós erőket attól a lehetőségtől, 
hogy „törvényesen" vegyék kezükbe a hatalmat. De a köztársasági kormány inga
dozott: nem volt mersze kimondani a halálos ítéletet a feudális maradványok felett. 
Ezzel viszont lehetővé tette a jobboldali erők átcsoportosítását. A francóista fel
kelés a köztársasági kormány határozatlanságának következményeként tört ki. 

A francóisták célja az volt, hogy visszafordítsák a történelem kerekét. Isme
retes, milyen szerepet játszott a Szentszövetség a XIX. század húszas éveiben 
az alkotmányos rend megdöntésében, amely Spanyolországban — annak idején 
— Rafael Riego vezetésével jött létre. A nemzetközi reakció erőinek beavatko
zása pecsételte meg a Spanyol Köztársaság sorsát is, amely 1931-ben váltotta fel a 
királyságot. A spanyol polgárháború egyben a második világháború első csatája, 
főpróbája volt. 

Katonai pályafutásomat Spanyolországban a Quinto Regimientonál — az „ötödik 
ezrednél" — kezdtem, Dolores Ibárruri kísért el Cuatro Caminosba, ahol az 
ezredparancsnokság állomásozott. (Cuatro Caminos Madrid egyik külvárosa; bu
dapesti viszonylatban a felszabadulás előtti Angyalföldnek felel meg.) 

Az „ötödik ezreď'-nek Francisco Barbado volt az első parancsnoka. Egyik 
helyettese lettem. (Rajtam kívül még három helyettes parancsnoka volt az ezred
nek: Carlos Contreras, Alejandro Garcia és Daniel Ortega.) Augusztus elején Fran
cisco Barbado helyére Enrique Lister került, aki a háború kitörésekor a guadar-
ramai fronton teljesített szolgálatot századparancsnokként. 

Az „ötödik ezred" nem lépett fel önállóan a harcok során: feladata az volt, hogy 
menetzászlóaljakat szervezzen, amelyeket azután a katonai helyzet követelmé
nyeinek megfelelően vetettek be különböző magasabbegységek kötelékében. Ily 
módon került el az „ötödik ezred" a legkülönbözőbb hadszínterekre: Andalú
ziába, Estramadurába, a Sierra Guadarramába stb. Az első menetzászlóaljnak — 
a Batallón de Aceronak — Manuel Marquez volt a parancsnoka. A zászlóalj, 

1 Károlyi Amy fordítása. 
2 Radnóti Miklós: Federico Garcia Lorca. 
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Négy szegény szamárhajcsár 
Ballag a vízre. 
Kinek öszvére tarka, 
Szívem elvitte.1 



Sorakozó az „ötödik ezred" laktanyájában Cuatro Caminosban pár nappal a háború 
kitörése után ( J á s z D e z s ő n é f e l v é t e l e ) 

amely Alto de Leonnál szagolt először puskaport, négy századból állt. Az „ötödik 
ezred" mintegy hatvanezer katonát képezett ki öt hónap alatt. 

A spanyol szabadságharc első nagy csatája Madrid falai alatt zajlott le. A fő
város védelmében — kezdetben — zászlóalj csoport-parancsnokként vettem részt. 
Csoportom első zászlóalja túlnyomó többségében középiskolai tanárokból állt; 
nékem kellett megtanítanom őket a „kardforgatásra" — öt nap alatt. 

Az egyik katonát nagyon ismerősnek találtam: Tomás Navarro Tomáš, a Tudo
mányos Akadémia tagja, európai hírű germanista volt. Már hatvan felé járt. 
Nyomban leszereltem. 

A Barrio de Usera, ahol a zászlóalj átesett a tűzkeresztségen, kulcsfontosságú volt 
Madrid védelmében. 

November 11-én a fasiszták a Puente de Andalucia előtt állottak, amelyet — 
légvonalban — mindössze három kilométer választ el a Puerta del Sóitól, Madrid 
központjától. Minden házért elkeseredett harc folyt. A zászlóalj csoport tüzérsége 
nem egyszer közvetlen irányzással lőtte a fasiszta állásokat. Csak december 20-án 
sikerült kivernünk a helységből a francóistákat. Ez nem volt könnyű, hiszen sem 

"a csoport létszáma, sem felszerelése nem volt arányban a helyzet követelményei
vel. Csak minden harmadik katonának volt puskája. Ezenkívül a lőszerrel is taka
rékoskodnunk kellett. Amikor először kerültünk kapcsolatba az ellenséggel, fe
jenként mindössze ötven töltényünk volt. Tetőzte a nehézségeket, hogy a védelmi 
vonal kiterjedése jóval meghaladta a szolgálati szabályzatban megjelölt arányo
kat. Egy-egy zászlóaljra csaknem három arcvonalkilométer jutott! 

Ennek ellenére — lassan-lassan — tért nyertünk Villaverde irányában is, tehát 
Vallecas felszabadult az ellenség nyomása alól. Vallecas kilenc kilométerre 
fekszik Madridtól, a fővárost Valenciával összekötő országút mentén. A helység 
biztonsága ezért volt fontos számunkra. (Vallecas védelme az 1. vegyes dandárra 
hárult, amelynek Enrique Lister volt a parancsnoka.) 

Ahol a terepviszonyok megengedték, az ellenséges lövészárkok közvetlen kö
zelében ástuk be magunkat. Helyenként csak húsz-huszonöt méter választott el 
bennünket a fasiszták állásaitól. A csoportparancsnokság harcálláspontja mind-
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1. sz. vázlat. A katonai helyzet 1937-ben 

: I S I 

Madrid frontperspektivából 



A Barrio de Userában 

ne^T!fleSŕléS f madrÍdÍ C$ata idején- Balró1 J°bhra: R- J- Malinovszkij, a 
Em™^^J™%„tariaCiï$?}aï ManUel Eftmda' a IL hadtest vezérkari főnöke, Emilio Alzugaray, a II. hadtest parancsnoka és Jász Dezső, a 21. vegyes dandár 

parancsnoka 



össze kétszáz méterre feküdt a túzvonaltól. így volt biztonságosabb: az állások 
közelsége megakadályozta a fasisztákat abban, hogy tüzérségi fölényüket kihasz
nálják (hiszen a lövedékek saját alakulataikban is kárt tehettek volna). 

Don Tomás Navarroval később többször találkoztam Valenciában, a Kultúra Há
zában, ahol mintegy ötven író, művész és tudós részesült (a madridi csata alatt) 
„teljes ellátásban" a Közoktatásügyi Minisztérium jóvoltából, köztük Antonio 
Machado is, a 98-as nemzedék egyik legjelentősebb képviselője, aki nemcsak te
hetségével emelkedett ki a spanyol írók közül, hanem szerénységével is. 

Ä 98-as nemzedék — amely a spanyol irodalmat újból világszínvonalra emelte 
— távolról sem volt egységes. Amíg egyesek — például José Azorin, Jacinto Be-
nevente és Pio Baroja — teljesen jobbra tolódtak, Antonio Machado — éppúgy 
mint Ramón del Valle Inclán és Juan Ramón Jimenez — baloldalon kereste a 
megoldást. Ezt nemcsak a Szovjetunióhoz való viszonya, hanem az a tény is bi
zonyítja, hogy a háború kitörésekor a kommunisták mellé állt. 

Antonio Machado kezdettől szívén viselte a tanár-zászlóalj sorsát. A madridi csa
ta alatt több cikk jelent meg az alegység tetteiről az újságokban. Don Antonio 
minden alkalommal kifejezte — ha néhány sorban is — jókívánságait. 

A zászlóaljat három hónap múlva feloszlatták. A katonák tiszti iskolára kerül
tek, amelyet hadnagyi ranggal hagytak el. 

A tanár-zászlóalj feloszlatása után én is búcsút mondtam a zászlóalj csoportnak. 
Átmenetileg a 36. vegyes dandárnak voltam a parancsnoka, majd a 21. vegyes 
dandár parancsnokává neveztek ki. 

A 21. vegyes dandárt Valenciában állították fel. Minden tíz katona közül kilenc 
a Guadalaviar mentén — Vicente Blasco Ibaňez, a nagy spanyol regényíró szű
kebb hazájában — nőtt fel. A dandár — amely öt gyalogzászlóaljból, négy géppus
kás századból, egy lovasszázadból, egy utászszázadból és egy híradó századból 
állt — közvetlenül a II. hadtestnek volt alárendelve. Itt teljesített szolgálatot Ro
gyion Malinovszkij ezredes is (aki nyolc év múlva a Szovjetunió marsallja lett). 

Rogyion Jakovlevics ízig-vérig katonaember volt. Azok közé a katonák közé tar
tozott, akik a marsallbotot valóban a tarsolyukban hordják. Különösen fele
lősségteljes feladatot teljesített, hiszen 1937-ben a II. hadtest látta el Madrid 
védelmét. Rendkívül közvetlen embernek ismerte mindenki. Elméleti felkészült
ségét két háború tapasztalatai egészítették ki. Álláspontja mindig világos volt. 
A legnehezebb helyzetben is nyugodt, magabiztos maradt. Figyelme a legkisebb 
részletre is kiterjedt. Csodálatos emlékezőtehetsége sohasem hagyta cserben. (Er
ről egyébként utolsó budapesti látogatásakor — 1966-ban — is alkalmam volt meg
győződni. Rogyion Jakovlevicsnek száz meg száz emberrel akadt dolga Spanyol
országban: egyiknek-másiknak még a keresztnevére is emlékezett. Akár annak 
idején a Manzanares partján, Budapesten is ő tartotta szóval a társaságot.) 

A jaramai csata keresztülhúzta a francóistáknak azt a számítását, hogy körül
zárják a spanyol fővárost. A csata után hadtesttartalékba kerültünk. A dandár
parancsnokság Madridban helyezkedett el, a Museo del Prado közelében, egy 
leányiskola épületében, ahol — Rogyion Jakovlevicsen kívül — Zalka Máté is 
gyakran megfordult. 

Zalka Máté október közepén, az első magyar önkéntesekkel érkezett Spanyol
országba. A 12. nemzetközi brigád parancsnokává nevezték ki, amely Cerro de 
los Angelesnél került először közvetlen kapcsolatba az ellenséggel. Ebben a had
műveletben részt vett a 36. vegyes dandár is, amelynek akkor én voltam a pa
rancsnoka.3 Ez alkalommal találkoztam Spanyolországban először Zalka Máté
val, akivel 1935-ben gyakran voltam együtt Moszkvában. (Ugyanabban a házban 
laktunk az Ulica Furmanován, ahol — Zalka Mátén kívül — még négy magyar 
író jutott lakáshoz: Gergely Sándor, Kahána Mózes, Madarász Emil és Matejka 
János.) 

3 A dandárnak az a feladat jutott, hogy nyomuljon előre Carahanchel irányában, két 
órával a Cerro de los Angeles elleni támadás kezdete előtt, hogy így elterelje az ellenség 
figyelmét a vállalkozás tulajdonképpeni céljáról. Ekkor esett el Francisco Ariza, a támadás 
végrehajtásával megbízott zászlóalj csoport parancsnoka (aki imár az estramadurai visszavo
nulás alatt kitűnt bátorságával). Carabanchelnél a golyó épp a szívén érte: egyenruháján 
alig pár vércsepp látszott. Arckifejezése változatlan maradt; halálküzdelemnek semmi nyoma 
sem volt rajta. Ügy feküdt, mintha élne; csak a szeme volt lehunyva. 
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I : 

A jaramai fronton 

Zalka Máté igazolta hírét, amely megelőzte tábornoki kinevezését a spanyol Köz
társaság! Hadseregben. Széles körű katonai tapasztalatokkal rendelkezett; k ivé tes
sen bátor volt. Minden háborúnak megvannak a maga sajátosságai. Zalka Máté 
S - w î g y o r s a n alkalmazkodott a spanyol háború különleges feltételeihez. Nem 
véletlenül, az orosz Voros Hadsereg volt az iskolája 
d á ? b f ^ e n t Ä e l e J é n É S z a k - S p a n y o l o r s z á š b a vezényeltek, ahol a fasiszták táma-

Észak-Spanyolország a Spanyol Köztársaság védelmi rendszerének legsebezhe
tőbb pontja volt. A Népfront itt nem támaszkodhatott olyan szilárd alapra mint 
az ország többi részében. Amíg Aszturiában a kommunisták és a szocialisták 
vittek a szót, Euzkádiban - a baszk tartományokban - a Baszk Nemzeti Párt volt 
a Népfront vezető ereje. A baszk nacionalisták a Népfrontot kényszermegoldásnak 
tekintettek; a nepfrontprogram megvalósítása csak annyiban érdekelte őket 
amennyiben biztosította Euzkadi önkormányzatát. Nem volt ínyükre a Baszk Nem
zeti Part vezetőinek a hadvezetés egységes irányítása sem. Mindez megkönnyí
tette az ellenség dolgát. 

Kedvezett a francóistáknak a földrajzi helyzet is. A fasisztáknak már a háború 
kitörésekor sikerült megszállni Guipozcoát; csak " 
korzete maradt a Köztársasági Hadsereg kezén 
Spanyolország hídfőállás volt; körülbelül kétezer , 
Nagymértekben akadályozta a védelmet az is, hogy egy arcvonalkilométerre csak 
négy négyzetkilométer terület jutott. 

Észak-Spanyolországot - a harctéri helyzet miatt - csak az ellenséges zóna 
átrepülésével lehetett megközelíteni. Repülőgépem kénytelen volt félúton leszállni 
Kataloma fővarosában, Barcelonában, éppen légiriadó közben. A sötétbe rej
tőző varoson keresztül a Victoria Szállóba mentem, és a vendégek között a vak
sötétben vártam a légiriadó végét. A sötétben az arcok felismerhetetlenek voltak; 
nem tudtam, kik vannak körülöttem? Amikor a fény újra kigyúlt Münnich Fe
renccel, Szántó Rezsővel és Zalka Mátéval találtam magam szemben Nagyon 
megörültünk egymásnak, hiszen több mint nyolc hét telt el legutóbbi találkozásunk 
ota,̂  Mecoban, az emlékünnepélyen, amelyet a magyar zászlóalj a Tanácsköztár
saság tizennyolcadik évfordulója alkalmából rendezett. (A zászlóalj — akkor — 
Zalka Máté alá volt rendelve.) 

Éjfélig beszélgettünk. 

Bilbao, Santander és Gijón 
Katonai szempontból Észak
négyzetkilométeres területen. 
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Zalka Máté úton volt Aragon felé, ahol a Köztársasági Hadsereg akkor ellentá
madásra készült. A hadművelet végrehajtására a 45. gyaloghadosztály kapott 
megbízást, amelynek élére — röviddel azelőtt — Zalka Mátét nevezték ki. A ter
vezett ellentámadás az északi hadszíntér tehermentesítését célozta; a vállalkozás 
sikere föltétlenül hatással lett volna a háború további menetére. 

Zalka Máté, mint mindig, Barcelonában is bizakodó volt. 
Másnap reggel elutazott. Amikor elbúcsúztam tőle, nem sejtettem, hogy utoljára 

látom. Hat nap múlva — június 11-én — a Huesca elleni támadás előestéjén 
esett el. 

Zalka Máté halálának körülményeiről sok ellentmondó adat került forgalomba. 
Nekem Gustav Regler, aki ugyanakkor maga is megsebesült, így mondta el a 
tragikus eseményt. 

Zalka Máté útban volt parancsnoki állása felé. Az oda vezető országutat az el
lenséges tüzérség belőtte. Máté kocsija körül mind több gránát robbant s mind 
közelebb. Néhány másodpercre megállította kocsiját, majd parancsot adott az 
indulásra. Alig négy-ötszáz métert haladt a gépkocsi, amikor telitalálat érte. Az 
autó valamennyi utasát súlyos sérülésekkel szállították el a roncsok közül. Az 
orvosok mindent megtettek, hogy megmentsék Máté élétetét. Hiába. Egy órával 
kórházba szállitása után meghalt. 

Valenciában temették el. Sírján még ma is gyakran lehet friss virágokat látni. 

III. 

Az Északi Hadsereg parancsnoka a bilbaói csata alatt Francisco Llano de Enco-
mienda volt. Parancsnoksága alá rendelték az Euzkadi védelmével megbízott 
alakulatokat is. De a hadseregparancsnokság valójában csak látszólag tartotta ke
zében az irányítást. A baszk nacionalisták önállóan vezették a hadműveleteket; 
csak arra a lóra tettek, amely az ő színeikben futott. .. Francisco Llanonak sem
mi érzéke nem volt a „sajátos szempontok" iránt, amelyek nemcsak Euzkadiban, 
hanem Santanderben és Aszturiában is megmutatkoztak, hiszen a baszk kor-

Ütban Santander felé. Balról jobbra: Francisco Ciutat, az Északi Hadsereg 
vezérkari főnöke, Bruno Alonzo, a Köztársasági Flotta politikai osztályának 

főnöke 



2. sz. vázlat. A fasiszta támadás Bilbao ellen 

mány mellett még két mellékkormány is működött Észak-Spanyolországban: a 
Consejo de Santander és a Consejo de Asturias. A hadseregparancsnokságnak, 
amely a központi vezérkar irányelveihez tartotta magát, hol az egyikkel, hol a má
sikkal gyűlt meg a baja, mivel a közös érdek nem egyszer háttérbe szorult a 
helyi érdekekkel szemben. Napirenden voltak a hatásköri villongások. Ez is csök
kentette a védelmi képességet. 

Santanderben (ahol a hadseregparancsnokság állomásozott) sok régi ismerőssel 
találkoztam, köztük J. K. Berzinnel, a hadsereg katonai tanácsadójával. 

Jan Karlovics Felix Rozenberggel, a Szovjetunió első madridi követével érke
zett Spanyolországba augusztus első napjaiban, ö volt az első szovjet tábornok, 
akivel a spanyol polgárháború alatt találkoztam. Én kísértem el először Cuatro 
Caminosba, az „ötödik ezredhez". 

Jan Karlovics magas, impozáns megjelenésű férfi volt. Szinte tábornoknak szü-
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letett. Már ötven felé járt, de sokkal fiatalabbnak látszott. Az első világháború
ban közkatonaként vett részt. Ezt tőle magától tudom. Azt viszont elhallgatta, 
hogy az orosz polgárháború idején — egy ideig — a Kreml katonai parancsnoka 
volt. Kevés oly művelt, mesterségét kitűnően értő katonát ismertem, mint Jam 
Karlovics. Folyékonyan beszélt angolul, németül és franciául. Pár hónap alatt spa
nyolul is megtanult. Természeténél fogva szerény volt: igyekezett háttérben ma
radni. Pedig nagyon fontos szerepet játszott a Köztársasági Hadsereg felállításában 
(amely 1936-ban csak képletesen létezett). A madridi csata alatt a Központi Had
sereg katonai tanácsadója volt. A guadalajarai csata után áthelyezték Észak-Spa
nyolországba. (Miután viszatért a Szovjetunióba, a Vörös Hadsereg felderítő 
osztályának főnökévé nevezték ki. Ö volt Richard Sorge közvetlen felettese.) 

Jan Karlovics felajánlotta, hogy elkísér új állomáshelyemre, Bilbaóba. 
Santandert mintegy nyolcvan kilométer választja el a baszk fővárostól. Nekem 

az út sokkal hosszabbnak tűnt! Fejünk fölött német vadászgépek keringtek; időn
ként lejebb ereszkedtek, hogy lecsapjanak egy-egy gépkocsira, mint a héja a csir
kére. Egyik cigarettáról a másikra gyújtottam, hogy leplezzem izgalmamat. Jan 
Karlovicsnak a szeme sem rebbent. 

A hathatós város védelem több külső tényezőtől függ. Különös jelentőségű ebből 
a szempontból a védelmi rendszer időben történő berendezése. A tétel helyességé
ről már a madridi csata alatt alkalmunk volt meggyőződni. 

Hogyan álltun<k ebben a tekintetben Bilbaóban? 
Ä külső védelmi gyűrű a város körül már június 13-án elesett. A balsikerbe — 

a védelmi öv nyilvánvaló hiányosságain kívül — az is belejátszott, hogy Antonio 
Goicoechea, aki a védelmi rendszer tervét kidolgozta, a támadás előestéjén átállt 
az ellenséghez... A mieink szívósan védekeztek. Minden talpalatnyi földért el
keseredett harc folyt. Szakadatlanul ropogtak a puskák, kattogtak a gépfegy
verek. De az ellenség nagy erőfölénnyel rendelkezett. Minden egyes támadást hosz-
szan tartó légi előkészítés előzött meg. A német repülők sűrűn egymást követő 
hullámokban támadtak. Néha hetven-nyolcvan repülőgép is keringett az állások 
felett. Tudtommal itt vetett be a Legion Kondor először zuhanóbombázókat. A re-
peszbombákkal is alkalmunk volt megismerkedni az északi hadjárat alatt. A kez
detleges lövészárkok, amelyeket a mieink esetről esetre készítettek, nem vol
tak alkalmasak a tartós védelemre. Az állások helyén, a légi előkészítés után, 
nem egyszer csak bombatölcsérek tátongtak. Az ellenség napról napra tért nyert. 

Június 14-én már csak tíz kilométer választotta el a fasisztákat Bilbaótól. Leg
főbb ideje lett volna berendezkedni a város közvetlen védelmére. Erre azonban 
semmi intézkedés nem történt. 

Június 15-én Bilbao az ellenséges tüzérség hatásos tüzébe került. A felkészülés a 
város közvetlen védelmére most már igazán elkerülhetetlenné vált. De a hadtest
parancsnokság csak június 16-án tűzte napirendre a kérdést. Délelőtt tíz tájban 
ért el a parancs, amellyel az utolsó órában rám bízták a város védelmét. 

Megpróbálom visszapergetni az eseményeket. 
Bilbao völgykatlanban fekszik (a Nervion mentén). A magaslatok, amelyek a 

várost körülveszik, ebben a pillanatban egytől egyig az ellenség kezében voltak. 
Elesett az Archanda is. 

A magaslat védelméről oldalakat lehetne írni. A harc egész nap folyt. Az ellen
séges repülők tonnaszámra szórták a bombát a dombtetőre. Egyik robbanás a má
sikat követte. A porfelhőt, amely a bombák becsapódását jelezte, több kilomé
terre is látni lehetett. A harc váltakozó szerencsével folyt. A magaslat kétszer is 
gazdát cserélt, amíg a fasisztáknak az esti órákban — rendkívül nagy áldozatok 
árán — sikerült elfoglalniuk. 

Az Archandáról tökéletes kilátás nyílt a városra, amely nyitott könyvként fe
küdt az ellenség előtt. A magaslat birtokában a fasiszták az utcák egy részét gép
fegyvertűz alatt tartották. Az Archanda elfoglalásával a város sorsa válságossá 
vált. 

Az első parancs, amelyet aláírtam, az orvlövészek ellen irányult, akik nagyon 
elszaporodtak a városban az Archanda eleste után. A feladat végrehajtásával a 
XVI. vegyes dandárt bíztam meg. Ez volt az egyetlen alakulat, amely — abban 
a pillanatban — rendelkezésemre állott. 
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A XVI. vegyes dandárt Aszturiában állították fel. Onnan helyezték át Bil
baóba. Visszavonulásnál úgyszólván elkerülhetetlen, hogy a kötelékek össze ne ke
veredjenek. A városban június 16-án több mint ötezer katona tartózkodott, akik a 
város környéki harcok során szakadtak el a csapattestüktől. A XVI. vegyes dan
dárnak arra is utasítása volt, hogy ezeket a katonákat a gyülekező helyekre 
irányítsa. 

Egy órával azután, hogy az első járőrök feltűntek Bilbao utcáin, megszólalt 
asztalomon a telefon. Francisco Llamas, a hadtest vezérkari főnöke hívott fel: 
arra kért, menjek át sürgősen a hadtestparancsnokságra. (A hadtestparancsnok
ság a Hotel Carltonban ütötte fel tanyáját. Itt rendezkedtem be én is.) 

Mariano Garnir, a hadtest parancsnoka, rögtön fogadott. Egyenesen a tárgyra 
tért: felszólított, hogy vonjam vissza a parancsot, mivel a baszk kormány nem 
ért egyet az aszturiai alakulatok bevetésével. 

Megrökönyödtem s ezt nem is igyekeztem palástolni. Kifejtettem, hogy a Quin
ta Columna — az ötödik hadoszlop — elleni harc összefügg a város közvetlen 
védelmével, tehát az én hatáskörömbe tartozik. De arra sem vagyok hajlandó, 
hogy különbséget tegyek a katonák között, aszerint, hogy hol ringott a bölcsőjük. 
A játék nem babra megy; nem engedhetjük meg magunknak a fényűzést, hogy 
tekintettel legyünk a baszk nacionalisták sajátos szempontjaira. 

Mariano Garnir ingerülten válaszolt: 
— Igen . . . i gen . . . De snem engedhetjük meg magunknak azt sem, hogy ne tel

jesítsük a baszk kormány kívánságát! 
Mégsem engedtem a negyvennyolcból: kijelentettem, hogy nem áll módomban 

visszavonni a parancsot. 
A játszmát ezzel még nem adtam fel: tájékoztattam a történtekről a Baszk 

Kommunista Párt Központi Bizottságát. Jesús Larraňaga, a katonai osztály veze
tője, nekem adott igazat. Megnyugodtam. A kommunistáknak az volt az állás
pontjuk, hogy Bilbaót, bármi áron tartani kell, ezért fenntartás nélkül támogat
tak minden intézkedést, amely a város közvetlen védelmét célozta. 

Estére megváltozott a kép! A Hotel Carltonban boríték várt rám: Mariano Ga
rnir közölte velem, hogy „felment a további felelősség alól a város közvetlen vé ' 
delmét illetően." 

A hadtestparancsnokság másnap — június 18-án — elrendelte a város kiüríté
s é t . . . 

Felelősségem ezzel nem ért véget: este felé áthelyeztek Pagassariba, azzal a fel
adattal, hogy fedezzem a visszavonulást. 

Pagassari Bilbao nyugati kijáratánál terül el, a Santander felé vezető országút 
mentén. Ez volt az egyetlen visszavonulási vonal. Csoportom két dandárból állott, 
amelyek az országút mentén fekvő magaslatokon foglaltak állást. Egész nap lö
vészárkokat ástunk. Az éj folyamán csatlakozott hozzánk a XVI. vegyes dandár is. 

A kiürítés tervszerűen zajlott le. Június 18-án reggel kilenc órakor mi is paran
csot kaptunk a visszavonulásra. Ennek ellenére még öt órán át tartottuk az éj
szaka folyamán elfoglalt állásokat. Csak délután három órakor kezdtük meg a 
visszavonulást Cuberia irányába (miután a II. hadosztály is elhagyta Bilbaót). 
A fasiszták déltájban bevonultak a városba, ahol a Quinta Columna már előze
tesen nyeregbe ült. Alig ürítette ki a II. hadosztály a várost, a kivégző osztagok 
máris működésbe léptek. Szakadatlanul ropogtak a fegyverek. Pár nap leforgása 
alatt több mint ezer ember esett a fehérterror áldozatául. 

Bilbao — Barcelona után — Spanyolország legnagyobb kikötője. Már a köztár
saság idején is jelentős ipari központ volt. A város környékén lépten nyomon gyár
kémények nyúltak a magasba. Főleg a nehézipar volt fejlett (már akkoriban is). 

Felvetődik itt a kérdés: történtek-e intézkedések annak megakadályozására, 
hogy a város környéki ipartelepek a francóisták kezébe kerüljenek? 

Igen! Mariano Garnir június 20-án elrendelte a Sestao és Portugaleta körzetében 
fekvő gyárak megsemmisítését, de a baszk nacionalisták nem hajtották végre a 
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parancsot. Bilbaóban az öt híd közül, amely az Óvárost az Újvárossal köti össze, 
hasonló okokból csak kettőt tudtunk levegőbe röpíteni. 

Bilbao kiürítése után a hadtestparancsnokság előbb Cuberiában, majd Castro Ur-
dialesben — a Bizkayai öböl legrégibb városában — ütötte fel székhelyét. 

Az út Castro Urdialesba Somorrostron át vezet, amely — Antonio Goicoechea 
elképzelése szerint — Bilbao körvédelmének egyik támaszpontja volt. Így alkal
mam volt közelebbről szemügyre venni a Cínturon de hierrot. 

Mint katonai bűvészmutatvány jelentős teljesítmény volt, de nem nyújtott lehető-
iséget a tartós védekezésre. Már az első világháború kimutatta a lépcsőzetes védel
mi rendszer fontosságát. A nézet helyességét a madridi csata ismét messzeme-
nőleg igazolta. A Bilbaót körülvevő védőöv kialakításakor nem vetettek számot 
ezzel a körülménnyel. Az állások a község környékén fekvő magaslatok: gerin
cén húzódtak, tehát kitűnő célpontul szolgáltak az ellenségnek. Megfelelő fedezé
kek híján még a tüzérségi tűz ellen sem nyújtottak védelmet. Futóárkoknak 
nyomát sem láttam. A „vasgyűrű", Somorrostro környékén kártyavár volt. 

A bilbaói csata után az 5. expedíciós hadosztály parancsnokává neveztek ki. 
amely Traslaviňa mellett foglalt állást. Zord, elhagyatott vidék volt, elősegítette 
a védekezést. 

Tőlünk jobbra a 3. gyaloghadosztály állott, amely július 26-án kénytelen volt ki
üríteni állásait. Következésképp mi is visszavonultunk a második védelmi vonal
ra, amely Trucios környékén húzódott. Az átcsoportosítás eredménnyel járt: öt 
kilométeres térnyerés után megállítottuk az ellenség előnyomulását. A tény, 
hogy egyáltalán sikerült megvetnünk lábunkat — az akkori adottságok közepette 
— számottevő teljesítmény volt. Francisco Galánnak, aki július 15-én váltott le 
bennünket csapataival, sikerült további öt héten át kézben tartani ezt a vonalat/1 

Augusztus 2-án áthelyeztek az 55. gyaloghadosztályhoz. Ezt csak azért említem 
meg, mert a hadosztályparancsnokság átmenetileg — két napon át — Santillana 
del Marban állomásozott. 

Szép verőfényes reggel volt, amikor bevonultunk a községbe. Utunk hullámos 
dombvidéken vezetett. Délkeleti irányból ágyúszó hallatszott. A falu maga teljesen 
hétköznapi képet mutatott. Santillana de Mar Európa egyik legszebb szabadtéri 
múzeuma. Minden második ház műemlék. Egy részük még a XVII. században 
épült. A helységben Iňigo Lopez de Mendoza — Petrarca tanítványa — is meg
fordult. Szonetteken kívül tehénpásztor-dalokat írt. Legismertebb a Vaquera de la 
Finojosa: 

La ví tan fermosa 
Que apenas creyera 
Que fuera 
La vaquera de la Finojosa. 

Elbűvölőnek láttam, 
— Nem is hittem el talán — 
Hogy ő tehénpásztor-lány 
La Finojósában.5 

A Palacio de Santillana üresen állott; itt helyezkedett el a hadosztályparancsnok
ság. 

Első utam a Cueva de Altamirába: a paleolit művészet Sixtus-kápolnájába veze
tett. A barlang a községtől alig félórányira nyílik. Bejárata előtt emlékmű fi
gyelmezteti a látogatókat, hogy a barlangot Marcelino de Santuela fedezte fel a 
múlt század hetvenes éveiben. A sala de las pinturas, amely alig nagyobb, mint 
egy vidéki kultúrház előadóterme, a bejárattól harminc-negyven méterre talál-

4 A Traslaviňa környékén lezajlott harcokban sebesült meg Nino Nanetti, a 3. hadosztály 
parancsnoka. Július 13-án .meglátogattam a Sanatoiio de Valdecillasban, ahol ápolták. Jól 
érezte magát; meg volt győződve, hogy pár napon belül elhagyhatja a kórházat. Négy nap 
múlva meghalt. Július 19-én temették el Santanderben. 

5 Hidas Antal fordítása. 
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ható. Hónapok óta én voltam Cueva de Altamirában az egyetlen látogató. Órá
kig gyönyörködtem a barlang falát és mennyezetét borító magdalén-kori festmé
nyekben. Ha kétségeim lettek volna aziránt, hogy a kőkorszak művészete tuda
tos tevékenység eredménye, altamirai látogatásom meggyőzött volna róla. 

Már esteledett, amikor visszatértem a községbe, de még időt szakítottam, hogy 
szétnézzek a Palacio de Santillana könyvtárban is, amely főleg ritka ősnyomtatvá
nyokból — XVI. és XVII. századbeli művekből — áll. Az első könyv, amelyet 
találomra kézbe vettem, Juan Manuel anekdótagyűjteménye volt. A mű nagy sze
repet játszott a középkori spanyol irodalom kialakulásában. De Don Juan Manuel 
nemcsak a tollforgatáshoz értett, a csatatéren is állta a sarat a reconquistd alatt, 
az ország visszahódítása idején. 

Július 6-án a Köztársasági Hadsereg támadásba ment át Közép-Spanyolországban, 
Brunete mellett. A támadás célja az volt, hogy könnyítsen az Északi Hadsereg hely
zetén. Csapatainknak sikerült ugyan a támadás során számottevő átmeneti sikere
ket elérniük, de az északi hadszíntér egyensúlya ezzel nem állt helyre. Brunete 
július 24-én újból a fasiszták kezébe került; az ellenséges támadás Santander 
ellen így elkerülhetetlenné vált. 

Kettőzött éberséggel vártuk a fejleményeket. 
Augusztus 14-én reggel öt órakor megkezdődött a tánc. Én a csatában az Agrupa-

ción Montafiesa kötelékében vettem részt. Csoportom két hadosztályból állott, 
amelyek a Puerto del Escudo környélkén rendezkedtek be. Itt újból szembekerül
tünk az olaszokkal, akik öt hónappal korábban — Guadalajara mellett — sú
lyos vereséget szenvedtek tőlünk. 

Az ellenség — ezúttal — túlsúlyban volt: a több mint negyven kilométeres arc
vonalat alig negyvenezer katona tartotta megszállva, míg egyedül az olaszoknak 
ötvenezer katonájuk volt. Az ellenség ezenkívül csaknem száz harckocsit is beve
tett Reinosa környékén (a támadás fő irányában). 

A hadműveleti terv, amelyet Francisco Llamas dolgozott ki (aki Bilbao kiürí
tése után az Északi Hadsereg vezérkari főnöke lett) nem volt túlságosan szeren
csés, mivel az állóvédelem elvén alapult. A hadseregparancsnokság — ennek meg
felelően — szétszórta a csapatokat az első védelmi vonalban. 

Augusztus 16-án a fasisztáknak sikerült áttörniük az arcvonalat. Az így támadt 
rést — tartalékok híján — nem tudtuk elzárni. A helyzet óráról órára válságo
sabb lett. 

A hadseregparancsnoikság augusztus 22-én elrendelte a Santandertől keletre 
fekvő állásdk kiürítését. Ez az intézkedés helyes volt, mivel a XV. hadtest ala
kulatai teljesen felőrlődtek a déli arcvonalszakaszon (az ellenséges támadás fő
irányában) lezajlott harcokban, míg a XIV. hadtest, amely a hadsereg balszár
nyán foglalt állást, lábhoz tett fegyverrel személte az eseményeket. Három had
osztály szabadult volna fel az átcsoportosítás folytán, lehetővé téve számunkra^ 
hogy berendezkedjünk Santander közvetlen védelmére. 

Mindebből semmi sem lett! 
Mi történt? 
A baszk nacionalisták, akik a XIV. hadtestben túlsúlyban voltak, ahelyett, hogy 

végrehajtották volna a parancsot, saját szakállukra tárgyalásokba bocsátkoztak 
az olaszokkal. 

Ennek eredményeként augusztus 23-án letették a fegyvert. A fegyverszüneti 
egyezmény, amely a baszk nacionalisták és az olasz fasiszták között Santoňaban 
jött létre, végleg felborította a Santander közvetlen védelmének menetrendjét, mi
vel — kelet felől — megnyitotta az arcvonalat az ellenség előtt. A baszk nacio
nalisták nem elégedtek meg azzal, hogy beszüntették az ellenállást, hanem meg
kísérelték azt is, hogy lefegyverezzék azokat az alakulatokat, amelyek a harc foly
tatása mellett foglaltak állást. Az összeesküvés feje Juan de Ajuriaguerra volt. 

Nehogy tévedés essék: a baszk csapatok, amelyekben a kommunisták voltak túl
súlyban, kitettek magukért a Santanderért vívott harcokban. Elhatárolták magu
kat a santoňai egyezménytől az anarcho-szindikalisták is. A baszk kormány tag
jai — José-Antonio Aguirre, Juan de Astigarrabia, Jesús-Maria de Leizola stb. — 
akik Bilbao eleste után Santanderbe tették át székhelyüket, szintén a további e l -
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lenállás mellett foglaltak állást. Erre a homályos ügyre előreláthatóan csak akkor 
sikerül majd végleg fényt deríteni, amikor lehetséges lesz hozzájutni a spanyol 
levéltárakban porosodó okmányokhoz. 

Mi volt az álláspontja Mariano Gamirnak (aki a santanderi csata alatt az Északi 
Hadsereg élén állott?) 

Mariano Garnir (éppúgy mint Jan Berzin) az utolsó pillanatig nem hagyta el 
Santandert. Becsületes, de túl jóhiszemű ember volt; korlátlan bizalommal visel
tetett Francisco Llamas iránt, aki nem volt érdemes erre a bizalomra, mivel két 
vasat melengetett a tűzben, Augusztus 23-án eltűnt Santanderből : csatlakozott a 
felkelőkhöz. 

Én a csata harmadik napján San-Miguel de Luena mellett megsebesültem. Há
rom hónapig tartott, amíg az orvosok összefoltoztak. Kórházban azonban mindösz-
sze nyolc napot töltöttem. Augusztus 23-án Ribadesellára irányítottak. 

é.sz.vázlat. A fasiszta offenzíva Gijón ellen 

Négy háborúban vettem részt. Naplót csak Spanyolországban vezettem, az 
északi hadjárat alatt. A bejegyzések alapján azt is meg tudom állapítani, mikor 
hagytam el Santandert. Augusztus 14-én délután három órakor. 

Két óra múlva az olasz páncélosok bevonultak Torrelavegába. Az ellenséges 
ostromgyűrű véglegesen bezárult a város körül. 

Naplóm szerint Ribadesellán mindössze négy napot töltöttem. Augusztus 28-án 
új beosztást kaptam: az Északi Hadsereg hadműveleti osztályának főnökévé ne
veztek ki. 

tíantander eleste korántsem keltett rózsás hangulatot. A felháborodás Aszturiá-
ban olyan nagy volt, hogy Mariano Gamirt leváltották; a parancsnokságot Adolf o 
Prada vette át. A hadseregparancsnokság Gijónba tette át székhelyét. 

Az Északi Hadsereg eredetileg tíz hadosztályból állott. Az aszturiai hadjárat • 
során azonban mindössze öt magasabbegységet tudtunk szembeállítani kilenc 
ellenséges hadosztállyal. Ezenkívül kénytelenek voltunk háromfrontos háborút 
folytatni — az Atlanti-óceánnal a há tunkban . . . A légi összeköttetés Valenciával 
(ahol a központi vezérkar állomásozott) Santander eleste után megszűnt. Teljesen 



el voltunk vágva a külvilágtól. Nincs kellemetlenebb érzés, mint az elszigeteltség 
érzése. Ez sehol sem olyan világos, mint a harctéren. 

Aszturia védelmének, éppúgy mint a bilbaói csatának vagy a Santander falai 
alatt lezajlott harcoknak elhúzódó jellegük volt. Tulajdonképpen csak arról lehe
tett szó, hogy a köztársasági hadvezetés időt nyerjen. Ezért minden tőlünk telhe
tőt megtettünk, hogy állandó összeköttetésben maradjunk az ellenséggel. 

Az Északi Hadsereg ellenállása több hónapon át teljesen lekötötte az ellenség 
figyelmét: harcképtelenné tette a francóistákat a többi hadszíntéren. Észak-Spa
nyolországot kénytelenek voltunk ugyan feladni, de a hadjárat megteremtette a 
háború folytatásának előfeltételeit. Talán sohasem volt a Spanyol Köztársaság 
helyzete olyan szilárd, mint 1937-ben, az északi hadjárat után. A fasisztáknak 
csak jelentős vérveszteség árán sikerült elfoglalniuk Észak-Spanyolországot. Eb
ben a tekintetben kedvező volt a kép. A mérleg nyelve azonban annyiban a fasisz
ták javára billent, hogy Észak-Spanyolország kiürítése nemcsak jelentős terület
nyereséghez, hanem — egyben — fontos nyersanyagforrásokhoz is juttatta őket. 

A védelem szempontjából különösen sok bajt okozott, hogy nem voltak légel
hárító ágyúink. Ez megkönnyítette az ellenséges vadászrepülőgépek dolgát. Na
ponta többször is előfordult, hogy egyes német vadászgépek mélytámadást intéz
tek állásaink ellen. 

Törtük a fejünket, mit tehetnénk az ilyen egyes támadások ellen? 
A megoldást maguk a katonák találták meg: húsz-huszonöten összeálltak és sor

tüzet nyitottak az alacsonyan szálló ellenséges repülőgépekre. A módszer bevált: 
a XVIII. vegyes dandár katonáinak sikerült lelőniük több német repülőgépet. 

A gijóni csata alatt a német repülők előre meghatározott órarend szerint na
ponta háromszor bombázták nemcsak a várost, hanem a környéken fekvő falva
kat is. Alig ült el az ellenséges repülőgépek zúgása, máris megindult a sürgés
forgás a faluban. A parasztok minden bombatölcsért szemügyre vettek: találgat
ták, vajon mekkora lehetett a bomba? Erre saját mértékegységük volt. Abból in
dultak ki: hány tehén férne el a bombatölcsérben? 

Tanúja voltam, amikor egy aszturiai parasztember „mértéket vett" a tölcsérről, 
amelyet egy ötszáz kilós bomba becsapódása okozott. 

Tíz percig állt szótlanul a bombatölcsér mellett, majd megszólalt: 
— Una bomba de cuatro vacas! 
Valóban, az akkori viszonyokhoz képest nagy bomba tölcsér volt: négy tehén ké

nyelmesen elfért volna benne . . . 
Október 2-án az Északi Hadsereg utolsó támaszpontja, Gijón is elesett. A fa

siszták hajnali öt órakor vonultak be a városba. 
Min hiúsult meg Gijón közvetlen védelme? 
A hadseregparancsnokságnak az volt az álláspontja, hogy a várost tartani kell. 

Az Aszturiai Tanács ezzel — elvben — egyet is értett, de ellenezte a belmontei bá
nyavidék kiürítését, amin a terv végrehajtása megfordult, mivel csak a Belmonte 
környékén összevont alakulatok jöhettek számításba a város közvetlen védelmére. 
Szeptember 30-án a fasiszták már Villa viciosanál állottak: tizennyolc kilométerre 
a várostól. Az Aszturiai Tanács ekkor — végre — beleegyezését adta az átcso
portosítás végrehajtásához. Csakhogy ekkor már túl késő volt! Még arra sem 
futotta az időből, hogy a Belmonte környéki szénbányákat vízzel árasszuk el. (Ha 
sikerül végrehajtanunk a parancsot, a fasiszták csak több hónap múlva helyezhet
ték volna újból üzembe a bányákat.) 

Október 1-én — este tíz órakor — megpróbáltam rádióösszeköttetésbe lépni a 
központi vezérkarral. Az összeköttetés nem jött létre, ezért parancsot adtam a 
rádióállomás megsemmisítésére. Éjféltájt Francisco Ciutattal, az Északi Hadsereg 
vezérkari főnökével, elhagytam a várost. Mint már annyiszor életemben, ezúttal is 
szerencsém volt: sikerült kijátszanunk a fasiszta csatahajók éberségét és eljut
nunk Franciaországba. 

A probléma megoldása kézenfekvő volt. 
Hogy félrevezessük az ellenséges hadihajókat, Galícia felé tartottunk, amely a 

francóisták ellenőrzése alatt állott. Két óra múlva, amikor úgy látszott, hogy tiszta 
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a levegő, irányt változtattunk. Minden attól függött, sikerül-e észrevétlenül kijut
nunk a három mérföldes zónából, ahol a fasiszta hadihajók cirkáltak. Ez — főleg 
— szerencse dolga volt. Az ellenséges hadihajók fényszórókkal is el voltak látva: 
a sötétség beállta után időnként végigpásztázták a tengert. 

Az idő kedvezett a vállalkozáshoz. 
A hajó lehalkított motorral haladt. Köröskörül koromsötét volt. A hold eltűnt a 

felhők mögött. Alig lehetett látni pár méterre. Miután kifutottunk a kikötőből, kel
lemes meglepetésként eleredt az eső. A legjobb úton voltunk hogy megnyerjük a 
játszmát. 

De ami biztos, az biztos! Befűzettem a hevedereket a gépfegyverekbe, egyben 
megtiltottam, hogy a lövészeken kívül bárki is mutatkozzék a fedélzeten. Ez az 
intézkedés helyesnek bizonyult. A fasiszta hadihajók ugyan nem vettek észre 
bennünket, de virradatkor egy angol páncélos cirkálóval — a „Southamptonnal" 
— találtuk magunkat szemben, amelynek lobogórúdján az Union Jack mellett a 
Nemzetközi Ellenőrző Bizottság zászlaja lengett. A csatahajó feladata az volt, 
hogy feltartóztassa a csapatszállító hajókat. Ez ránk is vonatkozott, hiszen Anglia 
nem ismerte el hadviselő államként a Spanyol Köztársaságot. 

Világos volt számomra, hogy nem tudunk kitérni az angol cirkáló elől, amely
nek óránkénti sebessége legalább harminc mérföld volt, míg mi mindössze hat 
mérföldet tudtunk megtenni óránként. 

Kérdően néztem Franci scóra: 
— Felhúzassam a lobogót? 
Beleegyezően bólintott. 
A köztársasági zászló pillanatok alatt felszökkent a „Maria Santuste" árbocára. 

Ütött-kopott — mindössze kétszázötven tonnás — halászbárka volt; még partmenti 
hajózásra is alig volt alkalmas. Rendeltetési célja szerint viszont hadihajó volt, 
még pedig segédcirkáló. 

Francisco az angol hadihajóra irányította látcsövét. Követtem példáját. Lesz, 
ami lesz! A „Southampton" viszonozta az üdvözlést, majd megfordult. Pár perc 
múlva eltűnt a végtelen óceánon . . . 

Az angol cirkálóval való találkozást ugyan épp bőrrel megúsztuk, mégis csöbör-
ből-vederbe kerültünk. 

A Bizkayai öböl rendkívül szeszélyes. Októberben azonban — a változékony 
időjárás miatt — különösen kedvezőtlenek a hajózási viszonyok az öbölben. Erről 
nekünk is alkalmunk volt meggyőződni. 

Amikor kifutottunk a kikötőből, a tenger teljesen nyugodt volt. Pár órával az
után, hogy az angol cirkáló eltűnt a láthatáron, vihar támadt. Szinte egyik percről 
a másikra tört ki. Reggel kilenc óra lehetett — a második nap, hogy elhagytuk 
Gijónt. 

A vihar egyre erősödött, a hullámverés mind kellemetlenebbé vált. A hajó dió
héj módjára táncolt a hullámokon, amelyek négy-öt méter magasságot is elértek. 
Időnként átcsaptak a fedélzeten. A hajó minden eresztékében recsegett-ropogott. 
Ráadásul a tájékozódást is elvesztettük. 

Október 5-én, a reggeli órákban elült a szél: a tenger tükre lassan-lassan elsi
mult. Fellélegeztünk. Tíz óra tájban felvillant egy világítótorony fénye. Forgó
fénnyel jelzett: La Pallice, La Rochelle előkikötő j e volt. A kikötő bejáratánál már 
várt reánk a révkalauz. Déltájban horgonyt vetettünk a kikötőben. Nagy kő esett 
le a szívemről, amikor újból szilárd talajt éreztem a lábam alatt. 

Mondanom sem kell: nem mi voltunk az egyedüliek, akik kijutottak az egérfo
góból. Mintegy tízezer katonát sikerült hasonló módon — Franciaországon keresz
tül — a fasiszta tengeri zárlat ellenére, veszteség nélkül, átcsoportosítanunk. Két 
hónap múlva újból harcban álltak Teruel mellett. 

Mi lett az északi hajóraj sorsa? 
Az igazat megvallva, nem volt különösebb segítségünkre; csak biztosító szolgá

latot teljesített. 
A fasiszták (Észak-Spanyolországban) a tengeren is túlerőben voltak. Az ellen-
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séges hajóraj, amely Gijón előtt cirkált, egy páncélos cirkálóból, négy segédcirká
lóból és öt vagy'hat őrhajóból állt, nekünk viszont csak egy torpedórombolónk, 
egy torpedónaszádunk és egy tengeralattjárónk volt. 

Tengeralattjárónknak használhatatlanná vált a villanymotorja. Mivel így nem 
merülhetett, elsüllyesztettük, nehogy az ellenség kezébe kerüljön. A torpedórom
boló, amely El Muselben, Gijón előkikötő j ében vesztegelt, több héten át napról 
napra célpontul szolgált a német repülőgépeknek. Szeptember 29-én egy repülő
bomba telibe találta. Időzített bomba volt, csak akkor robbant, miután behatolt a 
hajó belsejébe. A robbanás következtében a hajótesten több lék támadt, amelye
ken keresztül ömlött be a víz. A hajó féloldalra dűlt. José Castro, a hajó kapitá
nya parancsot adott a torpedóromboló kiürítésére. A hajó pár perc múlva eltűnt a 
hullámokban . . . Ez volt az északi hajóraj egyetlen egysége, amelyet az ellenség
nek sikerült harcképtelenné tenni. A torpedónaszádot az északi hajóraj parancs
noka, Valentin Fuentes La Rochelleba irányította. A hajó október 1-én délután 
négy órakor szedte fel a horgonyt, s három nap múlva sértetlenül elérte célját. 

A szolgálati szabályzat szerint a parancsnok köteles minden eshetőségre felké
szülni. 

Mielőtt kiürítettük Észak-Spanyolországot, számos támaszpontot rendeztünk be 
a Cantabria-i hegyek mentén a guerillaháború céljaira. 1945-ben, a Hitler fa
sizmus összeomlása után, szinte egész Spanyolországban fellángolt a partizánhá
ború. A partizántevékeaiység egyik gócpontja a Cordillera Cantábrica környéke 
volt. 

IV. 

Észak-Spanyolország kiürítése után új felvonás kezdődött számomra a drámá
ban, amelynek 1936. július 20-a óta szereplője voltam: az Andalúziai Hadsereg 
hadműveleti osztályának élére neveztek ki. 

Két évvel korábban — 1935-ben — keresztül-kasul beutaztam Andalúziát. Jár
tam Granadában (amelynek felmentése 1492-ben a reconquista utolsó állomása 
volt). Megfordultam Spanyolország legfestőibb városaiban, Luis de Góngora szű
kebb hazájában, Córdobában is. Sevillában három hetet töltöttem Juan-María 
Aguilar meghívására, aki a Cortes (a spanyol országgyűlés) tagja volt és törté
nelmet adott elő az egyetemen. 

Quien no ha visto Sevilla 
No ha visto maravilla. 
Aki nem látta Sevillát, 
Az még sohsem látott csodát. 

Sevilla a Guadalquivir mentén fekszik (a folyó alsó szakaszán.) Már az Üjvilág 
felfedezése előtt virágzó város volt. Ezt számtalan műemlék tanúsítja. A belváros 
szűk, görbe utcái is a régmúlt maradványai. A székesegyház Spanyolország egyik 
legszebb gótikus épülete. A XV. században építették. Itt alussza örök álmát Al
fonso el Sabio (Bölcs Alfonz spanyol király), a XIII. század egyik legkiválóbb 
írója. Neki köszönheti a spanyol irodalom — többek közt — a Crónica general de 
Espafía kiadását. A krónika lapjait Lope de Vega is haszonnal forgatta. 

A székesegyház tornya — a Torre de la Giralda — eredetileg minaret volt. 
A mórok kiűzése előtt innen szólította imára a hívőket a müezzin. A Giraldáról 
gyönyörű kilátás nyílik a folyóra, amely kettészeli a várost. Dagály idején ten
gerjáró hajók is kikötnek Sevillában. 

A várost virágzó narancsligetek veszik körül. A kifejezés szabatos: a narancsfa 
akkor is virágzik, amikor már tele van érett gyümölccsel. Pár lépésnyire a Plaza 
de San Franciscótól található a Circulo de Labradores: helyén valaha börtön ál
lott, amellyel Miguel de Cervantesnek is alkalma volt megismerkednie viszontag
ságos élete során. A börtön falai között fogant benne a Don Quijote. 
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A francóista felkelés után Sevilla — éppúgy mint Granada és Córdoba — a fa
siszták kezére került. 

Az Andalúziai Hadsereg körzetében feküdt a Mulhacén, amelynek csúcsát örö
kös hó borítja. Itt húzódik a Sierra Morena — a Fekete Hegység — is, ahol a bús
képű lovag, Don Quijote de la Mancha élete egyik legcsodálatosabb kalandján 
esett át. Ez villant fel emlékezetemben, amikor — kinevezésemmel a zsebemben 
— elhagytam a központi vezérkar épületét. 

Az Andalúziai Hadsereg működési körzete csaknem háromszor akkora volt, 
mint Pest-megye. A táj nagyon változatos: síkság és magas hegység váltakozik 
rajta. 

A hadseregparancsnokság Bazán állomásozott. Ez az alig tízezer lakosú kisvá
ros (amelynek környékén lépten-nyomon római korból származó emlékekre buk
kan az ember) csak annyiban különbözött a többi andalúziai kisvárostól, hogy 
Granada eleste után capital de provincia: tartományi székhely lett. Andalúziában 
sok az olyan helység, amelynek lakosai közül sokan hegyoldalba vájt üregekben 
laknak. A baztetanok között is sok volt a barlanglakó. (Ez a troglodita-negyed a 
harmincas években az anarcho-szindikalisták fellegvára volt.) 

Az Andalúziai Hadseregnek Adolfo Prada volt a parancsnoka. Még a madridi 
időkből ismertem. Együtt voltunk az északi hadszíntéren is, Mindig jól kijöttünk 
egymással. 

A hadsereg feladata az volt, hogy szükség esetén öt napon át feltartóztassa az 
ellenséget. A Valencia környékén összevont manőver-hadseregre várt, hogy visz-
szaállítsa az előbbi állapotot, ha a fasisztáknak sikerülne tért nyerniük Andalú
ziában. 

Miután szétnéztem az állásokban, kétségeim támadtak, hogy a hadsereg — 
adott esetben — megfelelne-e a központi vezérkar várakozásainak? A védelmi 
vonal több mint kétszáz kilométerre terjedt ki, a hadsereg viszont mindössze két 
hadtestből (öt hadosztályból) állott. Az arcvonal kiterjedése tehát sehogysem volt 
arányban a hadsereg alá rendelt alakulatok létszámával, hiszen egy-egy hadosz
tályra negyven arcvonalkilométer jutott. De az Andalúziai Hadseregre hárult Al-
meria védelme is. 

Almeria kikötőváros a Földközi-tenger partján a Sierra de Gádor lábánál. Egy
ben jelentős mezőgazdasági központ is. Biztonsága ezért nagyon fontos volt az 
ország vérkeringése számára. A Bahia de Almeria a Földközi-tenger egyik legna
gyobb öble; mintegy tizenkét kilométer mélyen nyúlik be a szárazföldbe. Az alme-
riai tengerpartnak volt azonban egy szépséghibája: tárva-nyitva állt. Ezen is se
gíteni kellett. 

Andalúzia 1936-ban véres harcok színtere lett. (Ezekben a harcokban esett el 
Ralph Fox angol író, aki pár nappal a háború kitörése után csatlakozott a Köz
társasági Hadsereghez. Az „ötödik ezred" kötelékébe tartozott; Guadarramában 
esett át a tűzkeresztségen. A Lopera környékén lezajlott harcokban érte utói a 
halál.) 

1937 második felében az andalúziai harctér nyugvó állapotba került. Az északi 
hadjárat befejeztével a fasiszták figyelme újból Madridra összpontosult (amely
nek környékén tizenöt hadosztályt vontak össze.) A déli hadszíntér nem érdekelte 
őket. Erre azonban nem építhettünk. Mindentől eltekintve az Andalúziában beállt 
szélcsend kedvezett az ellenségnek, hiszen nagyobb játékteret biztosított számára 
a főváros falai alatt. Törtem a fejem: miképp járulhatnánk hozzá a madridi arc
vonal tehermentesítéséhez, anélkül, hogy túl nagy fába vágnánk a fejszénket? 

A IX. hadtest körzetében a védelmi vonal több helyen beugrott. Ezeknek a be-
szögeléseknek a felszámolása kevés kockázattal járt, egyben az átszervezést is 
megkönnyítette volna. Biztos voltam benne, hogy a hadseregparancsnokság jóvá
hagyja a tervet. így is történt. 

Próba, szerencse. December elején a 20. hadosztály alakulatai támadásba indul
tak. A 21. hadosztály katonái követték a példát. Az eredmények igazolták az elő
zetes várakozásokat: a beugrások felszámolása egyrészt jelentős területnyereség
gel járt számunkra, másrészt az arcvonal kiterjedése is csaknem húsz kilomé-
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térrel csökkent, tehát két legyet ütöttünk egy csapásra. A támadásokat éjjel haj
tottuk végre, hogy reggelig módunk legyen berendezkedni az új állásokban. 

Karácsony előtt több napon át havazott. A hőmérő higanyszála nulla alá süly-
lyedt. A hótakaró, amely itt-ott a másfél méter magasságot is elérte, járhatat
lanná tette az utakat. Erre emberemlékezet óta nem volt példa a Guadalquivir 
mentén. Vacogott a fogunk. A kemény tél egy időre véget vetett a harcoknak. Pár 
hét múlva felengedett a fagy, de a központi vezérkarnak az volt az álláspontja, 
hogy egyelőre maradjunk veszteg. 

Az új év állásharcokkal telt el. 
A harctér viszonylag nyugodt légköre lehetővé tette egy második védelmi öv 

berendezését, amelybe Jaén előterét is bekapcsoltuk. Ez a vidék, amely sokban 
hasonló a Kisalföldhöz, igen termékeny. Rendkívül gazdag természeti kincsekben 
is. Védelméhez ezért fontos érdekek fűződtek. 

Az utak általában rossz karban voltak; állásaink egy részét csak rossz, sziklás 
öszvérutakon lehetett megközelíteni. Voltak ugyan természetes utak is, de hasz
nálhatóságuk az időjárástól függött. Ez a helyzet akadályozta az utánpótlást. 
A munkásszázadok, amelyeket 1938-ban állítottunk fel, több mint háromszáz kilo
méternyi új utat építettek. Bazát légvonalban mindössze nyolcvan kilométer vá
lasztja el Berjától (ahol a XV. Hadtest állomásozott), de csak száznyolcvan kilo
méteres kerülővel tudtuk elérni a várost. Amennyiben Spanyolország turisztikai 
térképének hinni lehet, ma már három óra alatt eljut az utas autóval Bazából Ber-
jába, anélkül, hogy meg kellene kerülni a Sierra Nevadát. Ezt az útszakaszt is mi 
építettük. Csaknem nyolc hónapon át visszhangzott a hegység a csákányok zajá
tól, amíg végre elkészült az út (amely 2000 méter magasságban szeli át a Sierra 
Nevadát.) Rendbehoztuk a hidakat is. Rengeteg dolgunk volt. Az átszervezés so
rán kiürítettük a Sierra Nevada északnyugati lejtőjén fekvő állásokat. Mint a 
sakkjátszmában, a harctéren is sokszor kénytelen az ember feláldozni egy-egy fi
gurát, hogy előnyösebb helyzetbe kerüljön ellenfelével szemben. De a Sierra Ne
vada környékén a terep természeténél fogva nem is kellett ellenséges támadástól 
tartanunk. 

A Sierra Nevada Spanyolország legmagasabb hegysége. Granadától délre hú
zódik. A hegység északnyugati irányból rendkívül nehezen közelíthető meg. Ezért 
elég volt a környéket szemmel tartanunk. 

Az átszervezés legnagyobb eredménye az lett, hogy sikerült felállítanunk egy 
tartalékhadosztályt, ami lehetővé tette számunkra, hogy — adott esetben — áttér
jünk az aktív védelemre Erre korábban — tartalékok híján — nem volt mó
dunk. 

Még mielőtt az átcsoportosítás befejeződött volna, Adolf o Pradát áthelyezték 
Estramadurába. Helyébe Segismundo Casado került. A viszony nagyon feszült 
volt közöttünk. Egyszer össze is zördültünk. 

Tőlünk jobbra az Estramadurai Hadsereg állt. Ami a szárnybiztosítást illeti, 
mindkét részről sok volt a kívánnivaló. Ha a fasisztáknak sikerül visszaszoríta
niuk az Estramadurai Hadsereg balszárnyát, úgy a IX. hadtest, amely az Andalú
ziai Hadsereg jobbszárnyán foglalt állást, válságos helyzetbe került volna. Ezért 
javaslatot tettem egy új védelmi vonal berendezésére a Jandula keleti partján. 

Segismundo Casado elvetette a javaslatot. 
Erre nem voltam elkészülve. Segismundo Casado elméleti felkészültsége iránt 

nem lehették kétségeim: a háború előtt a Hadiiskola tanára volt. Érveit azonban 
nem lehetett volna elfogadni. A szárnyak — általában — a lánc leggyöngébb sze
mei, ezért különös vonzóerőt gyakorolnak az ellenségre. De az új védelmi vonal a 
linaresi bányavidék szempontjából is fontos lett volna. 

Nem tudtam mire vélni a dolgot. A rejtély nyitját a háború után leltem meg, 
amikor kiderült, hogy Segismundo Casado az Intelligence Service embere vo l t . . . 

Anglia hivatalosan semleges maradt a spanyol kérdésben. Az angol kormány 
célja kifelé a feszültség enyhítése volt; valójában mind Stanley Baldwin, mind 
Neville Chamberlain egy követ fújt a fasisztákkal. A francoista felkelés ugyan 
sértette Anglia érdekeit is, mivel Spanyolországból ellenőrizni lehet a földközi
tengeri közlekedési útvonalakat. Angliát azonban elsősorban az érdekelte, hogy 
egyengesse a Németországgal való megegyezés útját. A Spanyol Köztársaság el
lenállása zavarta az angolok köreit. A benemavatkozási egyezmény megkötésekor, 
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amelynek célja a Spanyol Köztársaság felszámolása volt, a Foreign Office ját
szotta a bába szerepét. 

Az Intelligence Service mindjárt a háború kitörése után kivetette hálóját a 
Spanyol Köztársaságra. Nyilván benne volt az angolok keze abban a fegyverszü
neti megállapodásban is, amely 1937-ben, a santanderi csata alatt, a baszk nacio
nalisták és az olasz fasiszták között San tanában jött létre. 

Segismundo Casadót július végén a Központi Hadsereg parancsnokává nevez
ték ki. Helyét Domingo Moriones foglalta el, aki — éppúgy, mint Adolfo Prada — 
komolyan fogta fel feladatát: mindent megtett, hogy pótolja a mulasztásokat, 
amelyeket elődje követett el. Rövid néhány hét alatt máris észlelhető volt a vál
tozás. 

A Köztársasági Hadsereg hadrendjében tizenhat hadtest szerepelt. A XVI. had
test kizárólag partizánalakulatokból állt, amelyek az ellenség hátában kerültek be
vetésre. Feladatuk egyrészt az volt, hogy zavarják a fasiszták ellátását, másrészt 
felderítést végeztek. A XVI. hadtest kötelékébe tartoztak Ernest Hemingvay spa
nyol háborús regényének hősei is. 

Ezek a partizánegységek általában önálló alakulatokként léptek föl, de arra is 
utasításuk volt, hogy esetről esetre végrehajtsák a hadseregparancsnokság pa
rancsait. Ilyen esetekben a hadműveleti parancs kidolgozása az én hatáskörömbe 
tartozott. Nem bocsátkozom részletekbe, csak két olyan vállalkozásra szeretnék 
kitérni, amelyekben a partizánok játszották a főszerepet. 

A déli harctéren összevont francóista egységek nem voltak rohamalakulatok; 
hetven százalékban botcsinálta katonákból álltak. Alig múlt el nap, hogy át ne állt 
volna hozzánk egy-két ellenséges katona. Így tudtuk meg, hogy a fasiszták mun
katábort rendeztek be Corchuna mellett. Itt csaknem négyszáz hadifoglyot őriz
tek, akik Észak-Spanyolországban estek fogságba. A munkatábort öt kilométer vá
lasztotta el állásainktól. A partizánok úgy ismerték a terepet, mint a tenyerüket. 
Kézenfekvő volt, hogy megkíséreljük kiszabadítani a hadifoglyokat. 

A vállalkozás teljes sikerrel járt: a partizánoknak a sötétség leple alatt sike
rült Motril környékén (a fasiszta állások mögött) partraszállniuk. 

A tájék teljesen kihalt volt; a partizánok szótlanul meneteltek a sötét, csillag
talan éjszakában. 

Számolni kellett azzal a lehetőséggel, hogy a Motrilban állomásozó fasiszta ala
kulatok a táborőrség segítségére sietnek. Ezért a partizánoknak, a forgatókönyv 
szerint, mindenekelőtt a telefonvezetéket kellett elvágniuk. Utasítást kaptak arra 
is, hogy taposóaknákkal zárják el a Motril felé vezető utat. A ravaszt csak a leg
végső esetben volt szabad meghúzniuk. 

Minden úgy ment, mint a karikacsapás. A fasiszták teljes biztonságban érezték 
magukat: a partizánoknak sikerült észrevétlenül megközelíteniük a tábort. De még 
így is bőven akadt dolga a puskatusnak, amíg ártatlanná tették az őrséget. A fog
lyok egy részét mindjárt fel is fegyverezték. Ennek a rögtönzött alakulatnak sike
rült is átvágnia magát az ellenséges állásokon. 

Az út visszafelé Calahondán át vezetett. Egyre több házban gyulladt fel a 
lámpa. 

— ! Los rojosü Dos rojos! 
— Itt vannak a vörösök! — újságolták egymásnak a falusiak. Mindenki örült. 
A partizánokat jelzőpisztolyokkal is elláttuk. Amint fölröppentek a jelzőraké

ták, tüzérségünk (amely már napokkal előbb belőtte a terepet) valóságos gránát
esőt zúdított az ellenség állásaira, hogy fedezze a visszavonulást. A part men
tén húzódó magaslatok sokszorosan verték vissza az ágyútüzet. Amikor véget 
ért a zenebona, a szél az Internacionále hangjait hozta felénk az állásokból. 

A támadás éjfélkor kezdődött s virradatra már biztonságban voltak az elvtár
sak. Albunolban terített asztal várta őket. 

A másik vállalkozás a Picacho de Veleta lábánál fekvő erőmű ellen irányult. 
A guerilleróknak sikerült levegőbe röpíteniük az erőmű egy részét. Következés
képp nemcsak Granada maradt több napon át villamos áram nélkül, hanem zava
rok álltak be Estramadura áramellátásában is. 
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Baza mellett külön iskolát is rendeztünk be a partizánok kiképzésére. Itt én te
reptant adtam elő. A növendékek közül nem egynek deres volt már a feje. 

Az andalúziai harctéren a mi szempontunkból 1938 második felében kielégítő 
volt a helyzet, de az összhelyzet sok kívánnivalót hagyott hátra, mivel az ebrói 
csata után egyre erősödött az ellenség nyomása az északkeleti arcvonalon. A fa
siszták célja nyilvánvalóan az volt, hogy felszámolják Katalóniát. Az Andalúziai 
Hadsereg ezzel kapcsolatban kapta feladatul, hogy kísérelje meg Granada felsza
badítását. Két hadosztályt adott kölcsön a központi vezérkar a vállalkozás végre
hajtására. Ez volt az utolsó hadművelet, amelynek előkészítésében részt vettem. 

A támadás — a hadműveleti parancs szerint — Motril bevételével kezdődött 
volna, a Köztársasági Hajóhad részvételével. Motril Granadától délre fekszik, a 
Guadalfeo mentén. Itt húzódott a fasiszták második védelmi vonala. Hadihajókra 
azért volt szükségünk, hogy egyengessék a partraszálló csapatok útját. (Az efféle 
műveletekben a főszerepet a hadihajók játsszák. A partraszállással megbízott egy
ségek tétlenségre vannak kárhoztatva, amíg nem sikerült partot érniük.) A partra
szállást a Cabo Sacratif környékén kellett volna végrehajtanunk, pár kilométerre 
az ellenséges állások mögött. A művelet sikere esetén a fasiszták két tűz közé 
kerültek volna. 

A fasiszták mindössze egy tartalékhadosztállyal rendelkeztek a déli hadszínté
ren. Ügy számítottunk, hogy kénytelenek lesznek ezt a hadosztályt rögtön be
vetni Montril felszabadítására. A mieink ebben az esetben támadásba mentek 
volna át Granada irányában. Motril csak másodlagos támadási irány volt. 

A partraszállás sikere nem utolsó sorban attól függött, sikerül-e észrevétlenül be
hajóznunk a végrehajtással megbízott alakulatokat. Ez a kérdés annál is inkább 
gondot okozott a hadseregparancsnokságnak, mert a behajózásra csak Almeria jö
hetett számításba, mindössze nyolcvan kilométerre az állásoktól. Ezért megvolt 
annak a veszélye, hogy a fasiszták megneszelik a dolgot. 

Két álmatlan éjszaka után megtaláltam a megoldást. Olyan egyszerű volt, mint 
Kolombusz tojása. Egy órával azelőtt, hogy a behajózás kezdetét vette, az egész 
városban felbúgtak a szirénák, amelyek rendszerint csak ellenséges berepülés ese
tén léptek működésbe. A kikötő környéke, amely egyben a város korzója volt, per
cek alatt kiürült. Az átcsoportosítás Granada előterében szintén menetrend szerint 
zajlott le, így aztán fölöttébb bizakodóak voltunk. A terv mégis füstbe ment: José 
Miaja, a Központi Hadseregcsoport főparancsnoka, röviddel azután, hogy Almeriá-
ban eldördült a startlövés — visszakozót fúvatot t . . . A függöny alig szaladt fel, 
máris legördült. 

Mi történt volna, ha sikerül felgöngyölnünk az ellenséges frontot Granadánál? 
Kezünkben tudtuk volna-e tartani a várost? 

Aligha. A két hadosztály, amelyet a központi vezárkar adott kölcsön, biztosította 
ugyan számunkra a kezdeti fölényt, de nem volt elegendő ahhoz, hogy tovább
fejlesszük a sikert. Nincs tehát kizárva, hogy a francóistáknak később sikerült 
volna visszafoglalni a várost. A támadással azonban tehermentesítettük volna az 
északkeleti arcvonalat, tehát a Köztársasági Hadsereg alaposabban felkészülhetett 
volna Barcelona védelmére. Ez is volt a vállalkozás tulajdonképpeni célja. A tá
madás sikere esetén a háború következő fejezete valószínűleg másképp alakult 
volna. 

José Miaja azzal indokolta beavatkozását, hogy a támadási terv az ellenség tu
domására jutott. Helytálló volt-e ez a feltevés? 

Ezen akkor sokat töprengtem. 
Kétségtelen, hogy a siker nagyrészt a meglepetésen fordult meg. De az előzete

sen végrehajtott légi felderítések eredményei nem támasztották alá a hadsereg
parancsnokság álláspontját, ellenkezőleg, arra engedtek következtetni, hogy a fa
sisztáknak sejtelmük sincs szándékainkról. 

Jósé Miaját még ma is úgy tartják nyilván, mint „a két spanyol tábornok egyi
két, aki nem állt a fasiszták mellé." 
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Ez az álláspont helyesbítésre szorul.0 

Jósé Miaja a fasiszta felkelés pillanatában Madridban teljesített szolgálatot. 
Ha igaz, hogy „nem állt a fasiszták mellé", úgy tény az is, hogy — kezdetben — 
ölbetett 'kézzel szemlélte az eseményeket. Csak a Cuartel de la Montana eleste 
után vallott színt, amikor már a vak is látta, hogy a fasiszták elvesztették a játsz
mát a fővárosban. Szerepe a madridi csatában sem volt olyan jelentős, mint ál
talában hiszik. José Miaja — valójában — kirakati figura volt; a főszerepet Mad
rid védelmében Vicente Rojo, a Központi Hadsereg vezérkari főnöke játszotta. 
Ez senki előtt sem titok, akinek alkalma volt a madridi csata alatt a kulisszák 
mögé nézni. 

José Miaja rendkívül hiú ember volt; ez a körülmény kétségkívül belejátszott 
magatartásába. Véleményem szerint már 1938-ban egy húron pendült Segis-
mundo Casadoval, a Központi Hadsereg parancsnokával, akinek az volt az állás
pontja, hogy semmi értelme a további ellenállásnak. Ezt a véleményt a jobboldali 
szociáldemokraták és az anarcho-szindikalisták is osztották. Az ellenparancs, 
amely pontot tett a granadai felvonulásra, előjátéka volt a casadóista felkelésnek, 
amely megfosztotta a Köztársasági Hadsereget a további ellenállás lehetőségétől. 

6 José Miaján kívül kilenc spanyol tábornok volt, akik kiálltak a Spanyol Köztársaság mel
lett: José Aranguren Roldan, Luis Castello Pantoja, Francisco Llano Encomienda, Mariano 
Garnir Ulibarri, José Martinez Monje, Francisco Molero Lobero, Miguel Nunez de Prado, Se
bastian Pozas és José Riquelme. 



S Z E M L E 

DR. ZÁGONI ERNŐ—SOMOGYI GYULA—FARKAS FERENC 

HADSEREG, HONVÉDELEM 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 240 o.) 

Ezért gondoskodott a proletárdiktatúra 
fegyveres erejének megteremtéséről, a 
hatalom jellegének megfelelő típusú 
hadsereg létrehozásával és fejlesztésé
vel. 

A szerzők — mint azt a munka belső 
címe is jelzi — az MSZMP katonapoli
tikájának és ezzel összefüggésben a 
Magyar Néphadsereg fejlesztése társa
dalmi-politikai vonásainak vizsgálatára 
és elemzésére törekedtek. Abból indul
tak ki, hogy a hadsereg megteremtését és 
fejlődését meghatározó objektív ténye
zők — a nemzetközi osztályharc válto
zásának alapvető tendenciái, a belső 
társadalmi-politikai viszonyok jellem
zői és változásai, valamint a hadügy 
szintje és fejlődési tendenciái — nem 
közvetlenül és automatikusan, hanem a 
politikán, jelen esetben a honvédelmi 
és katonapolitikán keresztül érvénye
sülnek, illetve fejtik ki hatásukat, így 
a honvédelmi és katonapolitikának meg
határozó szerepe van abban, hogy a 
hadsereg a fent említett objektív ténye
zők követelményei szerint fejlődik-e, s 
ha igen, mennyiben? 

A szerzők a vizsgált téma mintegy 
elvi megalapozásaként részletesen 
elemzik a marxizmus—leninizmus 
klasszikusainak a szocialista hadsereg 
kiépítésének szükségességével, társadal
mi rendeltetésével, jellegével, funkciói
val és ezek változásaival kapcsolatos 
tanításait. Rámutatnak arra, hogy a 
proletariátus osztályharcának úgyszól
ván minden lényeges eleme és mozza
nata valamilyen formában különböző 
katonapolitikai problémákhoz, illetve 
ezek elméleti és gyakorlati megoldásá-

A magyar munkásosztály forradalmi 
élcsapata, a kommunista párt — törté
nelmi felelősségének tudatában — a ha
talom megragadásának első pillanatá
tól megkülönböztetett gondot fordított 
az ország függetlenségének és szocialis
ta vívmányainak fegyveres védelmére. 
A párt a honvédelem megszervezését, a 
hadsereg kiépítését és fejlesztését min
dig a szocialista építés szerves részeinek, 
nélkülözhetetlen feltételének tekintette. 
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hoz kötődött. Ily módon a hatalom ki
vívásának és megtartásának nélkülözhe
tetlen feltétele az osztályharc katonai 
eszközeinek és tudományának mesteri 
alkalmazása. 

Az utóbbi időben — nyilván az élese
dő nemzetközi helyzet hatására — 
megnövekedett érdeklődés tapasztalha
tó az MSZMP katonapolitikájának mi
benléte és alakulása iránt. A szakem
berek közül is mind többen vizsgálják 
és vitatják a katonapolitika fogalmát és 
tartalmát. Tanulmányukban a szerzők 
is állást foglalnak e fontos és időszerű 
elvi-politikai kérdéssel kapcsolatban. 
Megállapítják, hogy a honvédelmi -poli
tika a párt összpolitikájának szerves 
része, annak alkotó eleme, mely a szo
cialista állam védelmi képességének 
fejlesztésére, minden oldalú — gazda
sági, politikai, kulturális, katonai stb 
— felkészítésére irányul. A katonapoli
tika — mely a pártnak a fegyveres 
erőkkel, ezeken belül a hadsereggel, 
ennek létrehozásával, fejlesztésével, 
irányításával, a belső és külső osztály
harcban történő felhasználásával kap
csolatos politikája — a honvédelmi po
litikának szerves része, annak leg
fontosabb alkotó eleme. A szerzők vé
leménye szerint a katonapolitika hatá
rozza meg az adott időszakban a hadse
reg konkrét társadalmi rendeltetését, 
felépítésének és fejlesztésének konkrét 
társadalmi-politikai irányát, legfonto
sabb szervezési és kiképzési elveit; a 
hadsereg soron levő feladatait, tartal
mát és tendenciáját, végrehajtásának 
feltételeit, módját és ütemét, valamint 
az esetleges háború katonapolitikai cél
jait és az abból adódó feladatokat. Meg
kísérlik a katonapolitika és a katonai 
doktrína viszonyának tisztázását is. A 
fentieknek megfelelően tárgyalják az 
MSZMP katonapolitikájának fő voná
sait, fejlődésének periódusait és ezek 
tartalmát. A témán belül megkülön
böztetett figyelmet fordítanak a máso
dik ötéves terv időszakában folytatott 
minőségi fejlesztés jellemzőinek elem
zésére. 

E periódusban — a szocialista építés 
eredményeként bekövetkezett gazda
sági, társadalmi és politikai változások
kal összhangban — mélyreható változá
sok bontakoztak ki a hadsereg fejlődé
sében is. A hadügyben végbemenő for
radalom eredményeit és várható alaku
lását figyelembe vevő, tudományosan 
megalapozott katonapolitika gyökere

sen megváltoztatta a hadsereg arcula
tát. Akárcsak társadalmi méretekben, 
a hadseregben is új folyamatok bonta
koztak ki, melyek a szocializmus tel
jes felépítésével teljesednek ki, s ame
lyek folyton növekvő elemeivel már 
napjainkban is találkozhatunk. Más
részt az elmúlt időszakban a korszerű 
hadügy követelményeivel összhangban 
eredményesen folyt a hadsereg minősé
gi fejlesztése. E két folyamat egyidejű, 
bonyolult kölcsönhatásban történt ki
bontakozása jelentős változásokat ered
ményezett a hadsereg szerepében, a tár
sadalomhoz és a szocialista építés napi
renden levő feladataihoz való viszonyá
ban, funkció betöltésére való alkalmas
ságának összetevőiben és mértékében. 

A tanulmány szerzői e bekövetkezett 
változások és kibontakozó tendenciák 
tartalmát, társadalmi-politikai hátterét 
és várható alakulását kutatják, össze
gezik a Magyar Néphadsereg technikai 
korszerűsítésének, szervezete és kikép
zése fejlődésének, erkölcsi-politikai ar
culata alakulásának fontosabb elemeit 
és legfőbb eredményeit. Külön-külön 
alfejezeteket szentelnek a hadsereg osz
tályjellege, valamint a belső és külső 
funkciói fejlődésének megvilágítására, 
Részletesen ismertetik az ellenforrada
lom után a hadsereg forradalmi osz
tályjellegének megszilárdítására, a 
pártirányítás új rendszerének kialakí
tására és továbbfejlesztésére tett intéz
kedéseket. Kimutatják, hogy a szocia
lizmus alapjainak lerakásával társadal
mi viszonyainkban bekövetkezett gyö
keres változások hatására a honvéde
lem — és következésképpen a hadsereg 
— társadalmi bázisa jelentősen kiszéle
sedett, s megkezdődött a hadsereg össz
népi jellegűvé válásának folyamata, az
zal egyidejűleg, hogy továbbra is betölti 
a proletárdiktatúra hadseregéneik fel
adatait. 

A hadsereg funkcióinak fejlődését és 
változásait elemezve a szerzők arra a 
következtetésre jutottak, hogy a szo
cializmus alapjai lerakásainak idősza
kában — főként az ellenforradalmai 
közvetlen követő években — a hadse
reg belső funkciója, s ennek is legin
kább elnyomó, erőszakos oldala állt 
előtérben. A hadsereg külső védelmi 
feladata ekkor — egyrészt a belső fel
adatok kiélezettsége, másrészt a kor
szerű követelmények mögött elmaradt 
színvonala következtében — háttérbe 
szorult. A szocializmus alapjainak lera-
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Kásával bekövetkezett társadalmi-poli
tikai változások és a hadsereg minőségi 
fejlesztésének eredményeként e téren í3 
új tendenciák bontakoztak ki. A had
sereg fő funkciójává a külső védelmi 
reladat vált, amely a Varsói Szerződés 
keretében jelentősen kiszélesedett, űj 
elemekkel gazdagodott. A belső funk
ción belül háttérbe szorult az erősza-
Kos, elnyomó oldal, s fokozódó mérték
űén kerültek előtérbe és teljesedtek ki 
a gazdasági építő- és kulturális nevelő
munkában való hatékonyabb részvétel 
teladatai. A szerzők a Magyar Néphad
sereg fejlesztése további feladatainak 
elemzésével zárják tanulmányukat. 

A hadseregfejlődés kibontakozóban 
Levő új tendenciái a szocializmus teljes 
Telepítése időszakában is jellemzők. 
Ezért a könyv nemcsak a lezajlott vál
tozások jobb megértéséhez nyújt támo
gatást, hanem segít eligazodni a fejlő
dés jelenlegi és jövőbeli tartalmában és 
jellemző vonásaiban is. 

A szerzőik — mint ez a fentiekből is 
kiderül — mind politikai-ideológiai, 
mind pedig a mindennapi gyakorlati 

munka szempontjából aktuális és fon
tos folyamatok tudományos igényű 
elemzésére és lényegük feltárására tet
tek' kísérletet. Mindezt nem történeti 
jelleggel — abban az értelemben, íiogy 
nem a hadsereg történetének feldolgo
zására törekedtek —, hanem a vizsgált 
folyamatok társadalmi-politikai megkö
zelítésének igényével. A szerzők a ma
gyar néphadsereggel foglalkozó elméle
ti-ideológiai jellegű és tartalmú mun
kát adnak az olvasó kezébe. 

Dr. Zágoni—Somogyi—Farkas: Had
sereg, honvédelem című könyve az ol
vasók széles táborához szól közérthető, 
olvasmányos formában. Érdeklődésre 
tarthat számot mind a hadsereg tiszti
karában, mind pedig a honvédelmi ne
veléssel foglalkozó személyek part
es tömegszervezeti propagandisták és 
aktivisták széles táborában. A könyv 
tartalmánál és jellegénél fogva közvet
len segítséget nyújthat a honvédelmi 
nevelőmunka sokoldalúbbá, katonapoli-
tikailag megalapozottabbá tételéhez. A 
szerzőket és a kiadót éppen ez a cél 
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IVUSKIN: 

NEHÉZ FELELŐSSÉG 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 252 o.) 

Találóan nevezhetjük Ivuskin ezre
des nagysikerű visszaemlékezését a 
Volokalamszki országút méltó párjá
nak és egyben folytatójának. A szerző, 
aki a Nagy Honvédő Háború idején egy 
hadosztály vezető politikai munkása 
volt, hasonló feladatra vállalkozott, mint 
Alekszandr Bek ma már klasszikus 
hangzású művében, a Volokalamszki 

országút-ban. De valóban megtaláljuk 
e két könyvben a párhuzamot, a hason
lóságot, azt a nagyszerű célt, hogy az 
olvasó hősi történeteken, epizódokon 
keresztül ismerje meg a szovjet nép gi
gantikus küzdelmét a fasiszta meg
szállókkal? 

Kétségkívül. Mindkét kiadvány ha
sonló abban, hogy a benne levő epizó
dok, harcok, hőstettek egytől egyig egy 
hatalmas nép honvédő háborújának he-
roizmusát hivatottak példázni, s hogy 
olyan emberek kelnek életre lapjaikon, 
akik a haza, a nép iránti roppant nagy 
felelősségérzetük tudatában minden ál
dozatot meghoztak azért, hogy egyetlen 
ököllé kovácsolódva szétzúzzák a német 
hadigépezetet. S ha a két könyv közti 
bizonyos különbségekre is utalni aka
runk, akkor talán azt említhetjük meg 
egyik jellemzőként, hogy Ivuskin me
moárja elsősorban a harci körülmé
nyek közt végzett pártpolitikai munká
ra, annak tapasztalataira, a politikai 
munkások tevékenységének módszerei
re irányítja az olvasó figyelmét, míg a 
Volokalamszki országút szerzője a 
harccselekmények leírására helyezi a 
súlyt. 

A lebilincselő stílusú és tartalmú 
könyvet olvasva tanúi lehetünk annak, 
hogyan születtek azok a hőstettek, ame
lyek összességükben a szovjet nép győ
zelmét eredményezték. A Nehéz fele
lősség írója tulajdonképpen nem is 
Ivuskin, hanem a valóság, az élet. Hőse 
tágabb értelemben az egész szovjet nép, 
szűkebb értelemben a német csapato
kat ellenállhatatlanul visszaverő Vörös 
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Hadsereg. Az események Ukrajna és 
Belorusszija területén, a félelmetes 
Pripjaty mocsarak, a belorusz erdőren
geteg, a Keleti Sáncnak nevezett nagy 
német védővonal, a Dnyeper vidékén 
peregnek le előttünk. 1943 tavaszától e 
területeken áthaladva űzik ki a szov
jet csapatok a betolakodókat a iiaza 
földjéről. A megvert német hadsereg 
Kurszk körzetében ekkor egy utolsó, 
kétségbeesett, hiábavaló ellentámadási 
kísérletet tesz, amelynek összeomlása 
már előreveti a fasiszta rendszer végső 
bukásának árnyékát. 

Bár Ivuskin nem egységes, összefüg
gő cselekményt, illetve történetet be
szél el könyvében — a memoár műfaj 
jellege ezt nem is igényli —, az egy
máshoz láncszerűen, kronologikus sor
rendben kapcsolódó epizódok sokasága 
kerek egésszé teszi a művet, s mozaik
szerűségével jól érzékelteti az egyes 
csaták lefolyásának megszakítottságát, 
drámaiságát. A kiadványnak ez a sajá
tossága, valamint az, hogy a szerző 
nem egy vagy két hőst állít a közép
pontba, hanem a harcosok óriási csa
ládját és jelképesen a hazáját védő 
egész szovjet népet, azt mutatja, hogy 
Ivuskin az alakulata mindennapi életén 
keresztül az egész szovjet haza küzdel
mét igyekszik érzékeltetni. 

A legfontosabb talán, amit a könyvvel 
kapcsolatban megemlíthetnénk, az író
nak az a gondolata — s ez tulajdonkép
pen a mű alapgondolata is —, hogy a 
haza sorsáért minden harcos, a front
parancsnoktól a sorkatonáig, együtte
sen és külön-külön is felelős, s hogy ei 
a felelősség igen nehéz. A nehéz felelős
ségnek tudata hatja át a parancsnoko
kat, politikai munkásokat, egészség
ügyieket, hadtáposokat s az egyszerű 
harcost ott a tűzvonalban. A szerzőnek 
megvan hozzá a jellemábrázoló ereje, 
hogy valójukban, jó tulajdonságaikkal 
és hibáikkal együtt rajzolja meg a pa
rancsnokok és katonák portréját, s 
mély emberismerettel és lélektani ér
zékkel mutassa be őket harc közben. 

Lehetetlen volna a könyv részletes 
tartalmát ismertetni, hiszen — mint 
már említettük — epizódok, mozaiksze
rű kis történetek sorozatából áll. Csu
pán egy-két mozzanatot ragadunk ki a 
mű óriási élményanyagából, dokumen
tum tárházából. Vegyük például azt az 
esetet, amikor a szerző először esett át 
a tűzkeresztségen. Egy támadásban vett 
részt és a többi harcossal együtt a föld

re vetette magát a kegyetlenül erős el
lenséges tűzben. így feküdtek ott so
káig mozdulatlanul, amikor váratlanul 
megszólalt mellettük nyugodt, de pa
rancsoló hangon az ezredkomisszár; 
„Kommunisták, előre!" És ő maga in
dult előre, magasra tartott fejjel, nem 
nézve hátra, hogy követik-e. Az addig 
mozdulatlanul fekvő harcosokat vala
mi titokzatos hullám, megmagyarázha
tatlan erő állította talpra és lendítette 
előre a komisszár után. Utolérték és el
hagyták. Ivuskin így ír erről: „A későb
biek során sokáig töprengtem az arcvo
nalon folytatott pártpolitikai munka 
formáiról, módszereiről, de ugyanak
kor egyszer s mindenkorra meggyőződ
tem arról, hogy e munka lényege két 
egyszerű és sodró erejű szóban rejlik: 
»Kommunisták, előre!«" 

Vegyünk egy másik példát. A kurszki 
csata idején Ivuskin ezrede erős tűzbe 
került, s az egység vezetői már azon 
gondolkodtak, hogy a figyelőpontot nem 
kellene-e hátrább vinni, amikor Zaijul-
jev, a hadosztályparancsnok közbelé
pett és ezeket mondta: „Azt a szót, 
hogy vissza, el kell felejteni!" A szer
ző így értékeli ezt: „Zaijuljev nagyon 
jól tudta, hogy a parancsnok legkisebb 
megingása, bizonytalansága óhatatlanul 
átterjed a katonákra. A figyelőpont 
hátrább helyezése kimondatlanul is a 
visszavonulás lehetőségét jelentette vol
na. Ilyen hibát a hadosztályparancsno
kunk sohasem követett el. A katonák
nak tudniuk kell, hoey itt van velük és 
biztos a győzelemben." 

Ivuskin azt is hangsúlyozza, milyen 
sokat jelent a parancsnok nyugalma és 
határozottsága, mely a harcosokra is 
átragad. Egy alkalommal, miután a 
szovjet harcosok egy magaslatot ro
hammal bevettek, s az egység vezetői 
megvitatták a harc tapasztalatait, a pa
rancsnok rámutatott néhány hibára: 

— „Miért nem harc közben hívta fel 
figyelmünket ezekre? — kérdeztem 
tőle. 

— Ezek apró és lényegtelen hibák 
voltak — felelte. — Ha beavatkozom, 
ön elbizonytalanodik, és idegeskedni 
kezd, s ezek jóval komolyabb hibákhoz 
vezettek volna." 

Beszélhetnénk még Ivuskin sok olyan 
élményéről, megállapításáról, tanulsá
gos leírásáról, amelyek szerves részek
ként illeszkednek be a mű témájába. 
Szólhatnánk azokról a politikai munká
sokról, akik a peremvonalban, tomboló 
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harc közepette tartanak megbeszélést 
a tagfelvételi kérelmekről, szólhatnánk 
a harcosok rettenthetetlen tetteiről, a 
nagyszerű mesterlövészekről, a me
moárt jellemző meggyőző, őszinte 
hangvételről, a remekül érzékeltetett 
hazai tájakról, ahol egykor csaták dúl
tak, az egyes fejezetekben tudatosan 

kifejtett mély gondolatiságról. A szer
ző tollából olyan frissen, közelien kel
nek életre az emlékek, hogy az ember 
észre sem veszi, hogy Ivuskin csaknem 
negyedszázad távlatába tekint vissza. 

Váradi László 
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HAJMA LAJOS: 

NYUGATI SZAKÍRÓK A HÄBORÚRÓL 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 306 o.) 

Általánosan ismert tény, hogy a had
tudomány művelése végleg kilépett a 
vezérkarok és a katonai akadémiák fa
lai közül. Ily módon nem véletlen, hogy 
nyugaton jó néhány tudományos kuta
tóintézetben foglalkoznak a hadtudo
mány, benne a katonai doktrína, a ha
dászat és a haditechnika kérdéseivel, 
előbbre vitelével. 

Az imperialista államok katonai teo
retikusainak széles köre munkálkodik a 
burzsoá hadtudomány újabb és újabb 
elméletének kidolgozásán. Megfigyelhe
tő, hogy katonai doktrínájuk, valamint 
stratégiájuk alakulásában egy ellent
mondásokkal terhes, agresszív jellegű 
fejlődés megy végbe. 

A hadügy forradalmának alapja a 
haditechnikában bekövetkezett ugrás
szerű minőségi változás: a rakéta-
atomfegyverek létrejötte és elterjedése. 
Ez mint objektív valóság az emberiség 
nagyobb részét megsemmisítéssel fe
nyegeti, és a háború vagy a béke kér
dése korunk fő problémájává lett. De 
amíg az egyik oldalon a szocializmus 
erői minden rendelkezésükre álló le
hetőséget — a katonai erőt is beleértve 
— a béke megvédésére összpontosíta
nak, addig a másik oldalon ennek az el
lenkezője megy végbe. 

Az imperializmus eljutott addig a 
felismerésig, hogy világuralmának bel
ső erőkkel való restaurációjára többé 
már nincs mód. Ezért az imperialista 
országok, az Amerikai Egyesült Álla
mok politikai és katonai felső vezetésé
vel az élen egyre inkább a fegyveres 
erőszakkal, a háborúval történő megol
dás irányába orientálódnak. Ám a vi
lág képe — és benne az erők viszonya 
— az elmúlt húsz egynéhány év alatt 
nagyot változott. A fenyegetésnek, a 
zsarolásnak a talaja kicsúszott az impe
rialisták lába alól. Céljaik elérése érde
kében tehát új utakat és módszereket 
kell keresniük. Az útkeresés kiterjed a 
hadtudományra is, az általunk éppen 
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célszerűnek látszó elméleteik — katonai 
doktrínák és hadászati elvek — kidol
gozására. Erről szól a kritikai elemzés
sel összeállított könyv, amely mondani
valóját három fő gondolat köré csopor
tosítja. 

Az első gondolatcsoport — fejezet •— 
az olvasó elé tárja, miként tükröződ
nek a hadtudomány elvi kérdései a 
nyugati szakirodalomban. Kifejtése tör
ténelmi visszapillantással kezdődik. A 
szerző a XVIII. századra teszi azt az 
időpontot, amikor a nyugati katonai 
irodalom kiemelkedő katonai teoretiku
sai elsőízben használják a hadtudo
mány kifejezést és igyekeznek annak 
lényegét, tartalmát megfogalmazni. 
Lloyd, Bülov, Jómmá, majd Clause-
witz és Moltke nevei fémjelzik a had
tudomány fejlődésének útját. 

A továbbiakban a jelenlegi burzsoi 
hadtudomány és a katonai doktrína 
alapvető kérdéseinek tükröződését is
merjük meg napjaink nyugati katonai 
szakíróinak írásain keresztül. Csak a 
nevesebbek közülük. 

Dale O. Smith amerikai repülő dan
dártábornok Az Amerikai Egyesült Ál
lamok katonai doktrínája címmel 1965-
ben írt könyvet. Művében részletesen 
elemzi a katonai doktrína és a katona
politika kérdéseit, összefüggéseit, köl
csönhatásait. 

Patrick W. Powers a jelenlegi ameri
kai hadászat elvi kérdéseit boncolja. 
Legjelentősebb művében — A nemzeti 
honvédelem kézikönyve — elsőként em
líti a „nagyhadászat" fogalmát, amely 
úgymond — nem más, mint a politiká
nak és a katonai követelményeknek a 
nemzeti célkitűzések elérése érdekében, 
a legmagasabb kormányszinten történő 
egyesítése. 

Liddel Hart brit katonai szakíró A 
közvetett megközelítés hadászata című 
munkájában abból indul ki, hogy Nagy-
Britannia a jövőbeni céljai elérése ér
dekében nem törekedhet valamiféle to
tális győzelemre, hanem a gazdasági és 
a katonai eszközöknek szükséges mér
tékben való alkalmazásával csupán az 
ellenség részenkénti megsemmisítését — 
adott esetben a támadó szándékáról va
ló lemondását — tűzheti célul. Ennek 
útja és módszere szerinte — a „közve
tett megközelítés hadászata". 

E. J. Kingston McCloughry, a brit lé
gierő marsallja A hadászat elemzése 
című, 1964-ben megjelent könyvében a 
brit hadászat fejlődését befolyásoló ok-

okozati összefüggéseket, valamint a 
Nagy-Britannia számára legfontosabb 
földrajzi tényezőket, azok szerepét és 
jelentőségét tárgyalja. 

A könyvnek ebben a fejezetében 
megszólaltatott szerzői közül az egyik 
legszellemesebb F. O. Miksche francia 
ezredes, aki de Gaulle tábornok belső 
katonai munkatársai közé tartozik. Az 
atomhadászat kudarca című munkájá
ban ironikus szellemességgel veszi 
bonckés alá az általa „szemellenzősnek" 
minősített katonai vezetőket, akik az 
atomfegyverek mindenhatóságában 
hisznek. Nem nehéz kitalálni, hogy 
„tengeren túli" katonai vezetőkre gon
dol. 

Könyvünk szerzőjének megállapítása 
szerint — a bemutatott szakírók és 
munkáik értékelése nyomán — a jelen
legi burzsoá hadtudomány politikai tar
talmát eszmei és filozófiai alapjait te
kintve egyértelműen reakciósnak minő
síthető. Ez azonban távolról sem jelen
ti azt, hogy ez a hadtudomány nem 
igyekszik és nem képes a fegyverei 
küzdelem objektív törvényszerűségeit 
az imperializmus célkitűzései számára 
felhasználni. 

A kiadvány második fejezetének té
mája: miként látják a nyugati katonai 
szakírók a jövő háborújának jellegét és 
formáit. 

Itt a szerző abból indul ki, hogy a né
zetek viszonylagos sokfélesége ellenére 
a nyugati teoretikusok többsége a hábo
rú alapvető formáinak a következő há
rom változatot: az általános — más né
ven atom-világháborút —, a korlátozott 
háborúkat és a hidegháborút tartja. 

A megszólaltatott nyugati szerzők kö
zött ismét találkozunk az előbbiekben 
már említett F. O. Miksche ezredessel, 
aki a sort a hagyományos fegyverekkel 
vívott háború és az ún. kis háborúk — 
ezen a felkeléseket és a polgárháború
kat érti — kategóriáival egészíti ki. 

De eltérő a nyugati szakemberek vé
leménye a korlátozott háború értelme
zésének tekintetében is. Vannak, akik e 
fogalmon, kategórián a politikai célki
tűzések korlátozása mellett csupán a 
háború elterjedésének területi, földraj
zi elhatárolását értik. Mások az alkal
mazott fegyverek körének csökkentésé
re gondolnak és egészen a korlátozott 
atomháború lehetőségéig elmennek. 

Dr. Bemard Brodie, az Egyesült Ál
lamok Yale egyetemének professzora, a 
katonapolitikai kérdések és az atomha-
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dászat kiemelkedő szakértője a nyugati 
világban híressé vált Hadászat a raké
tafegyverek korában című munkájában 
nagy figyelmet szentel a megelőző csa
pás és a megelőző háború lehetőségére, 
kérdéseire. Célját a szemben álló fél 
katonai erejének megsemmisítésében 
látja. 

A. I. Waskow ismét új utat keres. Az 
ő receptje: a „korlátozott elrettentés''. 

A könyv második fejezetének rend
kívül figyelemreméltó része az a gon
dolatcsoport, amelyben a szerző az 
„eszkaláció atyjának", Hermann Kahn 
kiemelkedő amerikai katonai teoreti
kusnak Az eszkalációról című munkáját 
veszi vizsgálat alá. Az amerikai szakíró 
ebben a munkájában világosan kifejti, 
hogy a háborús válság lépcsőzetes ki
terjesztése — a maga hét szakaszán és 
negyvennégy lépcsőfokán át — az 
atom-világháborúhoz vezet. Lehetnek 
közben visszalépések — deeszkaláció 
—, de a létra negyvennegyedik fokán 
az általános atom-világháború van. 

A könyv harmadik része az Ameri
kai Egyesült Államok és a NATO je
lenlegi katonai doktrínájának főbb kér
déseit tárgyalja. 

Itt a szerző az elmúlt 15—20 évre visz-
szapillantva bemutatja azt a folyama
tot, amelynek során az imperialista ál
lamok az egységes katonai doktrína lét
rehozására törekedtek. Pontosabban fo
galmazva, hogyan igyekezett az Ameri
kai Egyesült Államok felső vezetése a 
saját doktrínáját partnereire ráerősza
kolni. A hidegháborútól a feltartóztatás, 
majd a „tömeges megtorlást" felváltó 
„rugalmas reagálás" doktrínán át az 
eszkalációig vezető út világosan tükrözi 
egyrészt a nyugatiak katonapolitikájá
ban végbement módosulásokat, más
részt a világ erőviszonyaiban bekövet
kezett alapvető változást. 

Ebben a részben ismerkedhetünk 
meg — hogy csak a legkiemelkedőbb 
neveket és műveket említsük — M. 
Taylor tábornoknak A bizonytalan har
sonaszó című munkájával. A szerző eb
ben egyértelműen kimutatja és bizo
nyítja, hogy a tömeges megtorlás dokt
rínája zsákutcába jutott, mert az csak 
kétféle választást tesz lehetővé: az álta

lános atomháborút, vagy a visszavonu
lást. A tömeges megtorlás helyébe — 
úgymond — csak az általa „rugalmas 
reagálásnak" nevezett doktrína léphet. 
Mint tudjuk, 1957-től kezdve napjain
kig — ha kisebb-nagyobb módosulásuk
kal is — ez az Amerikai Egyesült Álla
mok hivatalosan elfogadott katonai 
doktrínája. 

Haj ma Lajos rendkívül érdekes néze
teket mutat be könyvének abban a ré
szében, amely McNamara, volt nemzet
védelmi miniszternek 1962. június 
12-én, illetve 1967. január 23-án elmon
dott beszédeiből idéz. Képet kapunk ar
ról, hogy az ebben az időben még hiva
talban levő miniszter miként értékelte 
az általános atomháború problémait, 
számot vetve az Amerikai Egyesült Ál
lamok lehetőségeivel a „várt erejű" és 
a „vártnál nagyobb erejű" atomcsapá
sok esetén. 

Nem kevésbé érdekes részhez érke
zik el az olvasó akkor, amikor a „kü-
lönutas" nemzetekkel, a nyugatnémet 
és a francia szakírók, teoretikusok véle
ményével ismerkedik. 

A nyugatnémet doktrína alapja az 
„összvédelem", a végrehajtás módja pe
dig „ez előretolt hadászat". Ez pedig 
nem illeszthető zökkenés mentesen a 
„rugalmas reagálás" doktrínába. A meg
szólaltatott írók között olyan nevek 
szerepelnek, mint Baudissin tábornok, 
von Hassel és még mások. 

A francia katonapolitika alapja az ál
talánosan ismert „önálló francia csa
pásmérő erők" létrehozása. A katonai 
elmélet művelői között De Gaulle tábor
nok-elnök, Gallois és Beaufre táborno
kok, valamint a nemrég repülőgép ka
tasztrófa áldozatává lett Ailleret tábor
nok munkáin át ismerjük meg a fran
cia nézeteket, amelyek helyenként nem 
kis mértékben térnek el az amerikai 
katonai doktrínától. 

A könyvet a munkában szereplő ne
vesebb teoretikusok, szakírók rövid 
életrajza és a nyugati szakirodalom 
fontosabb katonai és katonapolitikai ki
fejezéseinek gyűjteménye teszi teljessé. 

Szabó Sándor 
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JOŠEF PRÜSA: 

A VÉDELEM TEGNAP ÉS MA 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 263 o.) 

A rakéta-atomfegyverek megjelené
se után a védelem problematikája fo
kozatosan háttérbe szorult és a táma
dás került az érdeklődés homlokterébe. 
Pedig a védelmet nem szabad teljesen 
figyelmen kívül hagyni — különöskép
pen nem a harcászatban és a hadmű
veleti művészetben. Éppen a tömeges 
atomcsapások útján lehet harcászati és 
hadműveleti méretekben olyannyira 

megváltoztatni az erőviszonyokat, hogy 
a támadók (legalábbis részeikkel) kény
telenek időlegesen védelembe átmen
ni. Ez késztette a szerzőt arra, hogy a 
Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában 
nemrég megjelent művében a tegnap, a 
ma és a jövő védelmi harcának kérdé
seivel az alegység- és egységparancsno
kokat megismertesse, felhívja figyel
müket a védelemmel kapcsolatos he
lyes szemléletmódra és gyakorlatra. A 
szerző széles körű kutató- és elemző 
munkát végzett, a szocialista és kapita
lista irodalom hatalmas anyagát tanul
mányozta át, hogy a korszerű védelem 
kérdését bemutassa. 

A könyv lényegében két fő fejezetre 
oszlik. Az első fejezetben azokat a fel
fogásokat, elméleteket ismerteti, me
lyek a védelemmel kapcsolatban a ra
kéta-atomfegyverek megjelenéséig a 
hadművészet területén uralkodtak. 
Majd megvizsgálja a második világhá
ború értékes tapasztalatait. 

A második világháborút követő évek
ben, még mielőtt a hadügy forradalma 
megváltoztatta volna a hadseregek 
szervezetét, felszerelését, az elmélete
ket és elveket, a szocialista országok 
védelemre vonatkozó irányelveit a kö
vetkezőkben foglalhatjuk össze: a véde
lem továbbra is a fegyveres erők fő 
harctevékenységi fajtája marad, de a 
végső győzelmet csak támadás útján le
het kivívni. Megnőtt a védelem mélysé
ge, fokozódott a manőver szerepe — fő
leg aktív értelemben. A légierő és tá
volharc tüzérség hatótávolságának, 
pusztító erejének növekedésével a vé-
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dőnek még kedvezőbb lehetőségei nyíl
tak, hogy a támadó céljait meghiúsítsa. 
A védelem gerincévé a páncélelhárítás 
vált. A mozgékony védelem, a védelmi 
tevékenység egyik szokásos, a visszavo
nulás pedig a manőver egyik alkalmaz
ható formája. Ezekután tér rá a szerző 
a korszerű védelem kérdéseire. Minde
nekelőtt a hadászati védelem problé
máit vizsgálja, s ennek során többször 
idézi Szokolovszkij marsall Hadászat 
című munkájának megállapításait. 

A szerző a korszerű védelem sajátos 
problémáit fejtegetve a tömegpusztító 
fegyverek elleni harc és a védelem, a 
páncélelhárítás, a légvédelem, a gyalog
sági és tüzérségi tűzrendszer, valamint 
a védelmi manőverek szerepét taglalja. 
Részletesen ismerteti a különböző vé
delmi manőverformákat, sorra veszi 
az amerikai, a nyugatnémet és a fran
cia szabályzatok idevágó nézeteit, fel
hívja figyelmünket a védelem sablon
mentes felépítésére és megszervezésére 
Ugyancsak a korszerű harc helyzeteibe 
ágyazva vizsgálja a szerző a szárazföl
di csapatok alegységeinek (egységeinek 

és magasabbegységeinek) védelmi har
cát. Az elemzés kiterjed az imperialis
ta hadseregekre is, tehát alkalom nyí
lik az összehasonlításra, a nyugati né
zetekben mutatkozó ellentmondásos 
tendenciák felismerésére. 

A szerző arra törekedett, hogy össze
foglalja a védelemmel kapcsolatos 
alapvető, általános és sajátos nézeteket, 
és az elméleti meghatározásokat átül
tesse az összfegyvernemi harcászati 
egységek, magasabbegységek védelmé
nek gyakorlatába. A kiadvány termé
szetesen nem vethette fel és még ke
vésbé oldhatta meg a kiterjedt kérdés
komplexum minden egyes részprob
lémáját. A szerző (függelékként, szovjet 
szerzők tollából) ismerteti az alegység
parancsnokok tevékenységét a védelem 
megszervezésekor — konkrét harcászati 
példa keretében. A könyv az alegység-
és egységparancsnokoknak egyaránt 
igen hasznos ismereteket nyújt. Jó ta
nácsokat ad kiképző munkájukhoz. 

Csonka György 



DR. HAJNAL KÁROLY — NÉMETH OTTÓ 

ERŐDÖK ELLEN 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 198 o. 

Úr HmínBil ICároly ~~ Némmfo Ött6, 

Erődök ellen 

Az erődök és a leküzdésükre irányu
ló harc fejlődése, kölcsönhatása a feg3r-
veres küzdelemnek egyik rendkívül bo
nyolult összefüggése. A háborúk törté
nete jól tükrözi a „várfal" és az „ágyú
golyó" időtlen küzdelmét is. 

Felmerül a kérdés: hogy néz ki ez a 
küzdelem napjainkban? Ellenállhat
nak-e a rakéta-atomfegyverek mindent 
elsöprő hatásának akár a legszilárdabb 
erődök is? Mennyire állhat ellen a be

ton és a páncél a korszerű haditechni 
ka romboló eszközeinek? Milyen a; 
erődök feltartóztató hatása az atomcsa
pások esetén? Mi lehet az erődrendszei 
leküzdésének legeredményesebb mód
ja? Arctámadással áttörni az erődsávot 
vagy megkerülve hátból elfoglalni azt? 
Atomfegyverekkel vagy azok nélkül? 
Melyek az erődök leküzdésének korsze
rű technikai eszközei? 

Csak a leglényegesebb kérdések, 
amelyekre a szerzők a legkorszerűbb, 
nézetek szerinti válaszokat megadják. 

A képekkel és ábrákkal gazdagon il
lusztrált könyv első két fejezete az erő
dítések fejlődését és a leküzdésükre 
irányuló harc kölcsönhatását mutatja 
be egészen a második világháború be-
fejeztéig. A továbbiakban a szerzők 
azt fejtegetik, miként látják napjaink
ban a katonai szakemberek az erődítés 
szerepét és jelentőségét. Ezt röviden így 
lehet összefoglalni: a várható hadszín
téren és a hátországban az erődítési 
építmények olyan rendszerét kell létre
hozni, melyek kedvező feltételeket te
remtenek a fegyveres erők alkalmazásá
hoz: biztosítják a politikai és a katonai 
vezetés működőképességét és az élőerő, 
valamint a technikai eszközök védelmét. 

A harmadik fejezet a korszerű hagyo
mányos és tömegpusztító fegyvereknek 
az erődítési építményekkel kapcsolatos 
hatásával, felhasználásuk lehetőségei
vel és célszerűségével foglalkozik. 

A negyedik fejezetben — amely a 
könyv terjedelmének csaknem a felét 
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teszi ki — átfogó képet kapunk az erőd-
sávok leküzdésének sajátosságairól a 
jövő esetleges háborújában. 

A szerzők az összes lehetséges ténye
zőt gondosan és hozzáértőén elemzik. 
Felvázolják az alapvető szituációkat: 
sík és dombvidéken, illetve hegységben 
épült erődsávok leküzdése, menetből 
vagy harcérintkezés felvételével, atom

fegyverekkel vagy csupán hagyomá
nyos fegyverekkel. 

A rendkívül időszerű témát feldolgo
zó könyvet mindazoknak ajánljuk, aki
ket a hadművészet, a haditechnika fej
lődésének problémái érdekelnek és eze
ket a kérdéseket figyelemmel kísérik. 

SZ. S. 



A SZÁZADOK 1967. ÉVI 5. SZÁMÁRÓL 

A Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulójára — ez áll a folyó
irat borítóján. A szám valóban az októ
beri forradalom jegyében íródott. Nem
csak a tanulmányok és a kisebb közle
mények, hanem a történeti irodalom, a 
Folyóiratszemle, a Krónika, Bibliográ
fia is ennek szellemében lett összeállít
va. Amíg korábban a történeti iroda
lom a magyar és a nemzetközi történe
ti termésből minél szélesebb körben 
igyekszik a legfontosabb munkákat is
mertetni, addig e számban Palme Dutt-
nak az Internacionálé történetét tárgya
ló könyvéről, a Nagy Honvédő Háború 
történetének 3. és 4. kötetéről (Horváth 
Miklós, illetve ölvedi Ignác tollából), a 
szovjet történettudomány fejlődéséről 
készült összefoglalóról, Kun Béláné és 
Szamuely Tiborné visszaemlékezései
ről, valamint az 1945. évi földreformot 
elemző forráskiadványról olvashatunk 
recenziókat. A Folyóiratszemle ez alka
lommal a Voproszi Isztorii és a fonto-
sabb szovjet történettudományos folyó
iratok cikkeiről számol be, a Króniká
ban Józsa Antal kandidátusi disszertá
ciójának (Az internacionalisták katonai 
szerepe a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom oroszországi és ukrajnai 
harcaiban) vitáját találjuk, majd végül 
a folyóirat közli az októberi forradalom 
és a polgárháború magyarországi iro
dalmának válogatott bibliográfiáját. 

Nemes, Dezső Az októberi forradalom ' 
és Magyarország útja a szocializmus
hoz című tanulmánya, mintegy vezér
cikként a magyar munkásmozgalom és 
az ország történetében leglényegesebb
nek nevezhető, a szocialista forradal
makhoz vezető utak történetét vázolja. 
Visszatekint a századforduló utáni ma
gyar munkásmozgalomra, majd a 
NOSZF közvetlen hatását mutatja be. 

Ez azt jelentette, hogy mintegy lökést 
kaptak a mind forradalmibb hangulatú 
munkás megmozdulások, gyors fejlő
dés indult meg a mozgalom bal szár
nyán, s ez utóbbi sokban annak is kö
szönhető, hogy a Szovjetunióból haza
tért volt hadifoglyok aktívan bekapcso
lódtak a mozgalomban. A cikk vázolja 
a Tanácsköztársaság megteremtéséhez 
vezető forradalmi folyamat útját, majd 
áttekinti a két világháború közötti moz
galom történetét, a szocialista forrada
lom második győzelméig. Megállapítja, 
hogy a világháború alatt ismét a kom
munista párt volt az, amely a nemzeti 
demokratikus célkitűzések programját a 
nemzet elé terjesztette, majd kitér az 
antifasiszta-demokratikus harc egyes 
kérdéseire. Noha a két háború közötti 
időszakban a KMP-nek sok nehézséggel 
kellett megküzdenie, s tevékenységé
nek hatékonyságát gátolták a helytelen 
stratégiai és taktikai mozzanatok is, a 
Vörös Hadsereg harcai nyomán feJsza
baduló Magyarországon mégis a kom
munisták voltak, akik a demokratikus 
érzelmű tömegeket maguk mellé tud
ták állítani, s a szocialista forradalmat 
másodszor — az 1956-os ellenforrada-
után is visszavonhatatlanul — győze
lemre tudták vinni. 

Fedoszejev, a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiájának alelnöke, az 
IMEL igazgatója az októberi forrada
lom legfontosabb tanulságait összegezi. 
(A nagy október történelmi tapaszta
latainak nemzetközi jelentősége) Kifej
ti, hogy az 50. évfordulón végeredmény
ben az októberi forradalom tapasztala
tainak alkalmazási lehetőségeit kell fel
mérnünk. Ezek a tapasztalatok: a mun
kásosztály a többi osztállyal kötött szö
vetségében is megőrzi vezető helyét. 
Bebizonyosodott az is, hogy az elmara-
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dott népek forradalmi vezetőjének sze
repét a győztes szocialista forradalom 
országának proletariátusa is betöltheti. 
Hangsúlyozni kell, hogy a forradalom a 
béke jelszavával győzött. A cikk elemzi 
a forradalom különböző fomáinak vi
szonyát egymáshoz, valamint a fegyve
res módszerek helyét és jelentőségét. A 
burzsoá államokban, ahol megvan a 
forradalom győzelemrevitelének lehe
tősége, igen nagy jelentőséget kap ok
tóber tapasztalatainak a kispolgárság és 
a munkásság együttműködése kérdésé
ben történő hasznosítása. Mint az el
múlt évtizedek is mutatják, a Szovjet
unió a világforradalmi mozgalom fejlő
désére igen erős hatással van, s amíg a 
forradalom előtti Oroszország belső 
helyzete adta meg az októberi forrada
lom nemzetközi jelentőségét annak 
idején, az előbbi képezi ennek alap
ját ma. 

Hajdú Tibor A polgári demokrácia 
külpolitikája 1918—1919-ben című ta
nulmánya részlet a szerzőnek a polgári 
demokratikus forradalom történetéről 
készülő monográfiájából. Ezekben a hó
napokban — a háborús vereség, a tör
ténelmi Magyarország területe nagyré
szének elvesztése idején — a külpoliti
kának igen jelentős szerepe volt az or
szág történelmének alakulásában. A 
szerző széles forrásanyagra támaszkod
va (levéltári iratanyagok, visszaemléke
zések, nyugaton kiadott brusúrák, ta
nulmányok) bizonyítja, hogy miután 
elszalasztották a különbeké-tárgyalások 
utolsó lehetőségét, a magyar kormány
nak nem maradt más választása, mint 
elfogadni a békekonferencia feltételeit, 
hacsak nem akart szembekerülni az 
egész konferenciával. Ismerteti azokat 
a sikertelen tárgyalásokat, amelyeket a 
Károlyi- és a Berinkey-kormány foly
tatott a volt nemzetiségekkel és az im
perialista hatalmakkal, majd végül 
megvonja a polgári demokrácia külpo
litikájának mérlegét. Az antantállamok 
megnyerésére tett kísérletek kudarccal 
jártak, a kormányok elszigeteltsége 
1918 november—1919 március között 
alig csökkent. A kormányra jutott, volt 
ellenzéki pártok nem tudtak korábbi 
politikájukon a következetesség irányá
ban (antanttal megyegyezés, kiegyezés 
az elnyomott nemzetiségekkel) tovább
haladni. Noha 1919 januárjában és feb
ruárjában még az európai forradalmi 
mozgalmak nem buktak el (Németor
szág), a szociáldemokrácia inkább min

dent elkövetett a nemzeti követelések 
kielégítéséért, még a kommunisták ül
dözését is vállalta, ahelyett, hegy a 
„nincstelenek nemzetközi összefogásá
nak" a Duna-medencében meglevő le
hetőségére épített volna. Megbukott a 
magyar hadsereg létrehozásának kísér
lete is, s így a „népkormány" sorsa tel
jesen Párizstól függött. Ugyanakkor a 
kormány nem tudott mit kezdeni a tö
megek megmozdulásaival sem. A szer
ző rámutat e politika csődjének objek
tív alapjaira. 

Jemnitz János a februári és az októ
beri forradalom nyugateurópai vissz
hangját vizsgálja, illetve a munkáspár
tok viszonyulását a forradalmakhoz. 
(Az 1917. évi orosz forradalmak és az 
európai szocialista munkásmozgalom). 
A kérdést illetően a munkáspártok kö
zött lényegében két csoport állapítható 
meg. Másként reagáltak az antant- és 
másként a központi hatalmak munkás
pártjai. Amíg az antanthatalmaK szo
ciáldemokrata pártjai a februári forra
dalmat üdvözölték, s igyekeztek Orosz
országot háborúban tartani, addig 
ugyanezeknek az országoknak a balol
dali, forradalmi, illetve pacifista párt
jai a Pétervári Munkástanács békefel-
hívását is üdvözölték. A központi hatal
mak szociáldemokratái a különbéke 
mellett voltak, hogy nyugaton folytat
hassák a háborút. A baloldaliak itt is 
üdvözölték a változást. Lényegében 
ezek az álláspontok kitapinthatóaK az 
április—szeptember közötti időszakban 
és az októberi forradalom napjaiban 
is. Az antant- és a központi hatalmak 
országainak forradalmárai üdvözölték 
októbert, s megértették világtörténelmi 
jelentőségét, Angliában viszont a koráb
bi baloldali pacifista ellenzék elsősor
ban az ellenforradalom leverését üdvö
zölte, a proletárdiktatúra rendszerét 
azonban nem helyeselte. Hasonlóan fog
laltak állást a német Független Szocia
lista Párt tagjai is. Ezek, valamint a ra
dikális erők között foglalt helyet az 
osztrák pacifista ellenzék: Otto Bauer, 
Robert Danneberg, Rudolf Hilferding. 
A német szociálsoviniszták körében 
ugyanekkor ismét felmerült a különbé
ke megkötésének reménye. Az októberi 
forradalom hatása közvetett módon is 
érvényesült a nyugati munkásmozga
lomban: a nyugati kormányok ugyanis 
kénytelenek voltak békenyilatkozatokat 
tenni, és bizonyos szociális politikai 
reformokat meghirdetni. 
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A magyar és az orosz forradalmi erők 
kapcsolatának kérdésével két tanul
mány foglalkozik: Miilei György—Jó-
zsa Antal a magyarok részvételéről a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom
ban és a polgárháborúban, valamint 
Halász Sándor Adatok a szovjet—ma
gyar kapcsolatok történetéhez 1917— 
1919 című írása. 

Az előbbi az eddigi legteljesebb for
rásanyag alapján igyekszik jellemezni 
mindazokat a tényezőket, amelyek a 
magyar internacionalistákat, illetve a 
hadifoglyokat a forradalom mellé, a 
polgárháború oldalára állították. Le
írja, milyen harcot folytattak az 
ellenforradalmi erők és a bolsevikok a 
„tartalék"-nak számító hadifoglyok ka
tonai erejéért, majd bemutatja a ma
gyar hadifoglyoknak október előtti és 
utáni viszonyát az oroszországi esemé
nyekhez. Az internacionalista egységek 
szervezése a német, majd az antant 
csapatok támadásai folyamán lendült 
fel. A szerzők különösen a magyarok 
1918 tavaszán-nyarán folytatott harcait 
tartják rendkívül fontosnak, hiszen ez
zel időt biztosítottak a Vörös Hadsereg 
szervezéséhez, s megakadályozták az 
ellenforradalmi erők határozottabb fel
fejlődését. A forradalomban és a pol
gárháborúban részt vevő magyarok szá
mát mintegy 85—100 000 főre tehet
jük. Mint ismeretes, igen fontos volt 
az a szerep, amelyet a hazatérő, követ
kezetes forradalmárokká érett hadifog
lyok játszottak az itthoni kommunista 
és balodali mozgalomban. A Tanácsköz
társaság megdöntése után a magyarok 
a polgárháború befejezéséig részt vet
tek a harcokban, s az itt felnőtt forra
dalmárok a két világháború közötti 
nemzetközi munkásmozgalomnak is je
lentős alakjai lettek. 

Halász Sándor tanulmánya a jelzett 
időszakban a szovjet—magyar érintke
zéseket két szakaszra bontja. Az első a 
Tanácsköztársaság kikiáltásáig tart, s 
ekkor a Szovjet-Oroszország iránti 
szimpátia ösztönös kinyilvánítása jel
lemző a magyar dolgozók részéről (1918 
januári tüntetések). A KMP megalaku
lása után a testvéri együttműködés esz
méje állandóan hangot kapott, niajd — 
s ez a kapcsolatok történetének máso
dik szakasza — a Tanácsköztársaság a 
gyakorlati politikában is realizálni igye
kezett a testvéri jóviszonyt. A szerző 
gazdag forrásanyagra támaszkodva 
mutatja ki azokat a kapcsolatokat (kül

képviselet felállítása, rádió- és távíró 
összeköttetés, gazdasági együttműkö
dés) és terveket (elsősorban a katonai 
vonatkozásban és a területi érintkezés 
kérdésében), melyeket történetírásunk 
mindeddig adatszerűen nem ismert. 

A számban az októberi forradalom
hoz kapcsolódó témával három kisebb 
közlemény is megjelent. Zsilák András 
Moszkvában 1967. március 29—31-én a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
nemzetközi jelentőségéről tartott nem
zetközi történésztanácskozáson elmon
dott referátumát teszi közzé. (Az októ
beri forradalom törvényszerűségei és a 
magyar forradalmak) Leninnek az ok
tóberi forradalom nemzetközi jelentő
ségéről mondott szavaiból kiindulva •— 
hogy a forradalom tapasztalatai nem
zetközi érvényűek, de nem jelentenek 
„másolást" az „orosz példá:'-ról — 
elemzi, hogy a Magyar Tanácsköztársa
ság, de méginkább az 1945 utáni szocia
lista fejlődés milyen törvényszerűségek 
megállapítására enged következtetni, s 
ezek milyen viszonyban állnak október 
tapasztalataival. 

Igen érdekes Erich Donnert-nék A 
petrográdi októberi felkelés 1917-ben cí
mű írása. Az NDK történésze az első, 
aki igen részletesen, marxista szem
pontból feltárja az októberi felkelést 
megelőző eseményeket, s ha nem is 
végérvényesen — hiszen kezébe nem 
juthatott az események még feltárat
lan, teljes forrásanyaga —, de minden
esetre igen tárgyilagosan és a párt köz
ponti bizottságának kiadott jegyzőköny
veit, visszaemlékezéseket, Lenin írásait 
alaposan kiaknázva igyekszik a napok 
és órák eseményeit, szereplőit elhelyez
ni történeti összefüggéseikben. Különö
sen nagy erénye a cikknek, hogy bebi
zonyítja: Lenin milyen hallatlan követ
kezetességgel és felelősségének tudatá
ban vállalta a felkelés minél előbbi ki-
robbantásának kockázatát, noha véle
ményével majdnem egyedül maradt a 
központi bizottságon belül. 

Tény és adatgazdasága miatt eme
lendő ki Farkas Márton Forradalmi er
jedés az osztrák-magyar hadseregben a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
győzelme után c. tanulmánya. A szerző 
hatalmas levéltári anyag alapján mu
tatja be, miként indult meg a forradal
mi erjedés a Monarchia keleten álló 
csapatainál, hogyan terjedt az át a hát
országi alakulatokra. Megállapítja, 
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hogy az októberi forradalom eszméinek 
hatását Magyarország, illetve a Monar
chia belső helyzetéből magyarázhatjuk: 
a rendszer belső bomlásából, túlhala-
dottságából fakadtak ugyanis azok a 
feltételek, amelyek a forradalmi esz
mék befogadását lehetővé tették, előse
gítették. A hadvezetőség remélte, hogy 

a különbéke megkötése e mozgalmakat 
majd leszereli. Ám sem a különbéke 
megkötése, sem a katonaság mozgal
mának lecsillapítása nem járt sikerrel 
— az 1918. évi felkelések, lázadások 
már a Monarchia felbomlását jelezték. 

Glatz Ferenc 
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B I B L I O G R A F I A 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNELMI 
ÉS HADMŰVÉSZET-TÖRTÉNETI REPERTÓRIUMA 

1967 

I. RÉSZ* 

A REPERTÓRIUM BEOSZTÁSA 

Bibliográfiák, historiográfiák, folyóiratismertetések 
Katonai könyvtár-, levéltár- és múzeumügy, térképészet 
A marxizmus—leninizmus a háborúról, a hadseregről és a hadtudományról 
A hadtörténetírás elméleti és módszertani kérdései 

Tudományos kongresszusok és konferenciák 
A hadtörténetírás szervezeti kérdései ' 
A hadtörténetírás elmélete 
A hadtörténelem tanulmányozásának és tanításának jelentősége és problémái 

A hadtudomány és a hadművészet történetének elméleti kérdései 
Fegyvernemek és csapattestek története 
Hadi jog 
A haditechnika története 
Hadtörténelem az ókortól napjainkig 

Ókori hadtörténelem 
Középkori hadtörténelem 
Újkori hadtörténelem 

Az első világháború 
Legújabbkori hadtörténelem 

A két világháború közötti korszak hadtörténelme 
A spanyol polgárháború 

A második világháború 
A háború jellege, a második világháború hadtörténetírása problémái 
A második világháború politikai és diplomáciai története 
Hadi-, gazdasági és társadalmi potenciál 
Katonai hírszerzés 
Katonai propaganda 
Szervezés, vezetés 
A második világháború hadművészete 
Haditengerészet 
Légierő 

* A bibliográfia II. részét folyóiratunk 4. számában közöljük — a Szerk. 
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A Lengyelország elleni hadjárat 1939-ben 
Nyugati hadszíntér 
Afrikai, földközi-tengeri, olaszországi, balkáni hadszíntér 
Keleti hadszíntér 

A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka és a moszkvai csata (1941) 
Leningrád védelme és felszabadítása 
Az 1942. évi hadműveletek 
Az 1943—1944. évi hadműveletek 
Felszabadító hadműveletek Lengyelország területén 
Felszabadító hadműveletek Románia, Bulgária és Jugoszlávia területén 
Magyarország felszabadítása 
A berlini hadművelet, az európai háború befejező eseményei 
Szovjet hőstettek a Nagy Honvédő Háborúban 

Távol-keleti hadszíntér 
Antifasiszta ellenállási mozgalom és partizánharcok a második világhá
borúban 
Háborús bűnök 

A második világháború utáni időszak hadtörténelme 
Hadtörténelem országok szerint 

Amerikai Egyesült Államok 
Ausztria 
Bulgária 
Csehszlovákia 
Franciaország 
Jugoszlávia 
Lengyelország 
Magyarország 
Marokkó 
Nagy-Britannia 
Németország 
Német Demokratikus Köztársaság 
Német Szövetségi Köztársaság 
Olaszország 
Spanyolország 
Svájc 
Szovjetunió 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
A forradalom előkészítése és győzelme 

A polgárháború és a szovjetellenes intervenció időszaka 
A Vörös Hadsereg megteremtése, szervezete 
A polgárháború hadműveletei, harcászata és az intervenció története 
Internacionalisták a szovjet hatalomért 

A Szovjetunió Fegyveres Erőinek útja a polgárháborútól napjainkig 
Vietnami Demokratikus Köztársaság 

A gyarmati háborúk története 
Megemlékezések, életraj zok 

A FELDOLGOZOTT FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE A RÖVIDÍTÉSEK 
BETÜRENDJÉEEN 

A Armor 
AF L'Armée Française 
AHR The American Historical Review 
AK Aviacija i Koszmonavtika 
AQ The Army Quarterly 
ASM Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 
BH Burgenländische Heimatsblätter 
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CCH Československý Časopis Historicky 
CHM Cahiers d'Histoire Mondiale 
DWJ Deutsches Waffen Journal 
EHR The English Historical Review 
FAF Forces Aériennes Françaises 
Fg Feldgrau 
FT Flugwehr und Technik 
HC Historicky Časopis 
HisP Historijski Pregled 
HJ The Historical Journal 
H V Historie a Vojenstvi 
HZ Historische Zeitschrift 
IA Isztoricseszkij Arhiv 
IC Istorijski Časopis 
ISzSzSzR Isztorija SzSzSzR 
JCH Journal of Contemporary History 
JGO Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 
JIC Jugoslovenski Istorijski Časopis 
JMH The Journal of Modern History 
JSAHR Journal of the Society for Army Historical Research 
K Kommuniszt 
Ko Korunk 
Ktr Kampftruppen 
KVSz Kommuniszt Vooruzsennüh Szil 
KZ Krasznaja Zvezda 
Le Lengyelország 
M Militärwesen 
MA Military Affairs 
MF Morszkoj Flot 
MM Militärgeschichtliche Mitteilungen 
MÖG Mitteilungen des Instituts für österreichischen Geschichtsforschung. 
MR Military Review 
MRB Mitteilungen für die Reserveoffiziere der Bundeswehr 
MW Mysl Wojskowa 
MZs Mezsdunarodnaja Zsizn' 
NAA Narodü Ázii i Afriki 
NNI Novaja i Novejsaja Isztorija 
O Ordnance 
ÖGL Österreich in Geschichte und Literatur 
ÖMZ österreichische Militärische Zeitschrift 
PH Przeglad Historyczny 
PKw Przeglad Kwatermistrowski 
PWL Przeglad Wojsk Ladowych 
RAF The Royal Air Forces Quarterly 
RDN Revue de Défense Nationale 
RESE Revue des Etudes Sudest Européenne 
RH Revue Historique 
RHA Revue Historique de l'Armée 
RHDGM Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 
RHMC Revue d'Histoire Moderne et Comtemporaine 
RJHM Revue Internationale d'Histoire Militaire 
RM Rivista Militare 
RMG Revue Militaire Générale 
RMS Revue Militaire Suisse 
RMSov Revue Militaire Soviétique 
RSR Rassegna Storica del Risorgimento 
RUSIJ The Royal United Service Institution Journal 
S Der Soldat 
SH Sbornik Historicky 
SMHW Studia i Materiály do Histórii Wojskowoscy 
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SRI Studii Revista de Istorie 
SS Der Schweizer Soldat 
SuT Soldat und Technik 
SZG Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 
Tr Truppendienst 
Trp Truppenpraxis 
TSzSzA Tül i Sznabzsenie Szovetszkoj Armii 
TV Tehnika i Vooruzsenie 
VDI Vesztnik Drevnej Isztorii 
VF Voproszü Filoszofii 
VI Voproszü Isztorii 
VISz Voenno Isztoricseszki Szbornik 
VIZs Voenno Isztoricseszkij Zsurnal 
VM Voennaja Müszl' 
VoG VojnoistorijSiki Glasnik 
VoM Voenna Miszöl 
VPVO Vesztnik Protivo Vozdusnoj Oboronü 
VV Voennüj Vesztnik 
W M Vesnik Vojnog Muzeja Jugoslovenske Národne Armije 
VZ Voennüe Znanija 
W Wehrkunde 
WDS Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa 
WL Wojsko Ludowe 
WM Wehrtechnische Monatshefte 
WPH Wojskowy Przeglad Historyczny 
WPL Wojskowy Przeglad Lotniczy 
WR Wehrwissenschaftliche Rundschau 
WfH Zeitschrift für Heereskunde 
ZG Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 
ZM Zeitschrift für Militärgeschichte 

BIBLIOGRÁFIÁK, HISTORIOGRÁFIÁK, FOLYÓIRATISMERTETÉSEK 

Knigi po isztorii voj n i voennogo iszkuszszt-
va . — VIZs, 1967. 3. sz. 114—119., 12. sz. 
99—102. p . 
[Könyvek a h a d t ö r t é n e l e m és h a d m ű v é -
szet tör ténelem köréből .] 

Recent wr i t ings on mi l i t a ry h is tory . — MA, 
1967. 31. köt . 3. sz. 163—166., 138. p . 
[A legújabb had tö r t éne lmi m ű v e k bibl io
gráfiája.] 

Zei tschr i f tenaufsätze zur Mil i tärgeschichte 
1966. — ZM, 1967. 2. sz. 242—252., 3. SZ. 
369—381., 4. sz. 501—509. p . 
[Folyóira tc ikkek a had tö r t éne lem k ö r é 
ből, 1966.] 

Bibliografija jugos lovenske is tor iografi je 
1960—1965. Knjige. — VoG, 1967. 2. sz. 375— 
401., 3. sz. 271—282. p . 
[A jugoszláv tö r téne t í rás bibl iográfiája 
1960—1965 között . Könyvek. ] 

No vaj a l i t e ra túra po isztorii SzSzSzR. — 
ISzSzSzR, 1967. 2. sz. 134^136., 3. sz. 164— 
167., 5. sz. 194—196. p . 
[A Szovjetunió tö r t éne té re vonatkozó 
ú jabb irodalom.] 

Zei tschrif tenaufsätze zur deutschen und zur 
a l lgemeinen Geschichte . — ZG, 1967. 1. 
sz. 180—193., 3. sz. 562—572., 5. sz. 942— 
958., 7. sz. 1295—1305. p . 
[Folyóira tc ikkek a n é m e t és egye temes 
tö r t éne l emre vonatkozólag.] 

Venkova Ilieva, L. : Szöedinenieto n a Böl-
gar i ja i Szröbszko—bölgarszkata vo jna 
prez 1885 g. Bibl iografszka szpravka . — 
VISz, 1967. 5. sz. 102—117. p . 

[Bulgária egyesí tése és a szerb—Jbolgár 
h á b o r ú 1885-ben. Bibliográfia.] 

Auswahlb ib l iograph ie zur Vorbere i tung des 
50. J a h r e s t a g e s de r Sowje ta rmee . — ZM, 
1967. 6. SZ. 748—751. p . 
[Válogatott bibliográfia a Szovjet Hadse 
reg 50. évforduló jának előkészítéséhez.] 

Mater iá ly do bibliografii II . wo jny swia to-
w e j . Oprac . F . Czaplicka, J . Kapusc ik 
i td. — WPH, 1967. 1. sz . 447—461., 2. sz. 
442—457., 3. sz. 401—417., 4. sz. 423—438. p . 
[Adatok a másod ik v i l ágháború bibl iográ
fiájához.] 

Bibliografi ja s t r ane is tor iografi je o d rugom 
sve t skom ra tu . — VoG, 1967. 2. sz. 403— 
419., 3. sz. 283—294. p . 
[A külföldi tö r t éne t í r á s a másod ik vi lág
háborúró l . ] 

Bibl iographie . — RHJ3GM, 1967. 65. sz. 117— 
128., 66. SZ. 131—144., 67. sz. 115—128., 68. 
SZ. 111—124. p . 
[A másod ik v i l ágháborúva l foglalkozó 
ú j abban megje lent fontosabb t a n u l m á 
n y o k és k ö n y v e k bibliográfiája.] 

Trgo, F . : Izvor i i l i t e ra tú ra za his tor i ju 
narodnoos lobodi lackog ra ta . — VoG, 1967. 
2. sz. 7—93. p . 
[For rások és i roda lom a jugoszláv népi 
felszabadító h á b o r ú tör ténetéhez . ] 

Kernest, I . : Druzsba , rozsdenna ja v bo jah . 
— VIZs, 1967. 11. SZ. 98—103. p . 
[Harcban születet t f egyverba rá t ságok a 
másod ik v i lágháború alat t , kele t - és dél-
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kelet-európai országok népeivel és had
seregeivel. Bibliográfiai áttekintés.] 

Bibliographie zur Zeitgeschichte. [Zgest. v.] 
Th. Vogelsang. — VfZ, 1967. 1. sz. 1—16., 
2. sz. 17—40., 3. sz. 41—56., 4. sz. 57—80. p. 
[Jelenkortörténeti bibliográfia.] 

Humphreys, L. A.—Colson, J.: A guide to 
reading on Vietnam. — A, 1967. 6. sz. 
59—62. p. 
[Vietnam a második világháború után. 
Bibliográfiai tájékoztató angol nyelven 
megjelent művekről.] 

Holm, N. F.: The battle of Poltava in recent 
Swedish literature on military history. — 
RIHM, 1967. 26. sz. 92—101. p. 
[A poltavai csata a jelenlegi svéd had
történetírásban.] 

Moyse—Bartlett, H.: Military historiography 
1850—1860. — JSAHR, 1967. 45. köt. 184. sz. 
199—213. p. 
[Az angol hadtörténetírás 1850—1860 kö
zött.] 

Hoffmann, O.—Malik, D.: Die Schlacht bei 
Königgrätz in der westdeutschen impe
rialistischen Geschichtspublizistik. — ZG, 
1967. 2. sz. 301—303. p. 
[A königgrätzi csata a nyugatnémet im
perialista történelmi publicisztikában.] 

Sacillo, K. F.: Froblemü pervoj cmirovoj 
vojnü v oszvescsenii szovetszkoj isztori-
cseszkoj literatúru 1964—1966 gg. — 
ISzSzSzR, 1967. 4. sz. 127—139. p. 
[Az első világháború kérdései a szovjet 
történetírásban, 1964—1966.] 

Lossowski, P.: 50 rocznicy rewolucji pazd-
ziernikowej w prácach historyków pols-
kich. — WL, 1967. 2. sz. 82—85. p. 
[Az Októberi Forradalom 50. évfordulója 
lengyel történészeik munkáiban.] 

Dmitrlev, P.: Szokroviscsnica voennoj müsz-
li. — VIZs, 1967. 7. sz. 108—111. p. 
[A katonai gondolat kincsesháza: az 1811-
ben alapított Szt. Pétervári Vezérkari 
Könyvtár.] 

Voennüj otdel Goszudarsztvennoj biblioteki 
SzSzSzR imeni V. I. Lenina. — KVSz, 
1967. 4. sz. 63—67. p. 
[A Szovjetunió Leninről elnevezett Ál
lami Könyvtárának katonai osztálya.] 

Slass, A.; Pionierbibliotheken. Eine ge
schichtliche Kurzbeschreibung. — WR, 
1967. 12. sz. 705—710. p. 
[Utász-iszakkönyvtárak. Rövid történeti 
áttekintés.] 

Kurtov, D.: Service de l'histoire militaire. 
— RMSov, 1967. 3. sz. 50—51. p. 
[A szovjet hadsereg központi levéltára.] 

Voronln, E.—Nikitina, O.: Zaszedanie naucs-
nogo szoveta CGVIA. — VIZs, 1967. 12. 
sz. 109—111. p. 
[A szovjet Központi Állami Hadtörténeti 
Levéltár tudományos tanácsának ülése.] 

Pružinová, E.: O stavu a ukolech foto-
archivu VHTJ. — HV, 1967. 3. sz. 505—518. 
P-
[A csehszlovákiai Hadtörténeti Intézet 
fényképtárának állapota és feladatai.] 

Wilke, J. : Einige Bemerkungen zu dem 
Problem heereskundliche Sammlungen. — 
ZfH, 1967. 211—212. sz. 106—107. p. 
[Néhány megjegyzés a hadtudományi 
gyűjtemények problémájához.] 

Rosztunov, L: U isztokov szovetszkoj voen
noj isztoriografii. — VTZs, 1967. 8. sz. 
84—96. p. 
[A szovjet hadtörténetírás forrásai, 1917— 
1923.] 

Rosztunov, I.: Szovetszkaja voennaja iszto-
riografija v mezsvoennüj period. — VIZs, 
1967. 11. sz. 86—93. p. 
[A szovjet hadtörténetírás a két világ
háború közti időszakban.] 

Belouszova, Z. Sz. : Nekotorüe problému isz-
torii mezsdunarodnüh otnosenij kanuna 
vtoroj mirovoj vojnü. — NNI, 1967. 6. sz. 
123—128. p. 
[A második világháborút megelőző nem
zetközi kapcsolatok történetének néhány 
problémája. Diplomáciai dokumentumok 
francia publikációi alapján.] 

Kan, A. Sz. : Vnesnepoliticseszkoe polozse-
nie Danii vo vremja vtoroj mirovoj voj
nü. — NNI, 1967. 4. sz. 96—107. p. 
[Dánia külpolitikai helyzete a második 
világháború idején. Irodalomáttekintés.] 

Simanszkij, A.—Malahov, M. : Za vüszokij 
idejnüj uroven' voenno^memuarnoj lite
ratúru. — VIZs, 1967. 7. sz. 80—88. p. 
[A háborús memoár irodalom 'magas esz
mei színvonaláért. Az emlékiratok átte
kintése.] 

Aberg, A.: Recent literature on Swedish re
gimental history. — RIHM, 1967. 26. sz. 
102—118. p. 
[A legújabb svéd ezredtörténetírás.] 

White, A. S.: The Army List: 1939 to 1960. 
— JSAHR, 1967. 45. köt. 181. sz. 31—34. p. 
[Az angol katonai sematizmus, a „The 
Army List" története, 1939—1960.] 

Wendel, H.: Echt? Gefälscht? Replica? Waf
fenkopien um die Jahrhundertwende. — 
DWJ, 1967. 1. sz. 66—73. p. 
[Valódi? Hamis? Másolat? Fegyvermáso
latok a századfordulón.] 

Hampf, E.: „Deutsche Militärgeschichte 1789— 
1932" im Deutschen Armeemuseum. — 
ZM, 1967. 4. sz. 459—462. p. 
[,,A német hadtörténelem 1789—1932 kö
zött" c. kiállítás a Német Hadseregmú
zeumban.] 

Vosztokov, E.: Die Ausstellungsprinzipien 
der Museen für Kriegsgeschichte der 
UdSSR. — Fg, 1967. 4. sz. 74—78. p. 
[A Szovjetunió katonai múzeumainak ki
állításrendezési elvei.] 

Kovalkin, I.: Au Musée Central des Forces 
Armées de l'URSS. — RMSov, 1967. 1. sz. 
9. p. 
[A Szovjetunió Fegyveres Erőinek Köz
ponti Múzeuma.] 

Nemirov, N. : Central'nüj Muzej Vooruzsen-
nüh Szil SzSzSzR k 50-letiju Velikogo 
Oktjabrja. — VIZs, 1967. 11. sz. 116—120. 
P-
[A Szovjetunió Fegyveres Erői Központi 
Múzeumának kiállítása a Nagy Október 
50. évfordulójára.] 

Svarc, G. M. : Dokumentu szolidarnoszti v 
Muzee Revoljucii SzSzSzR. — NNI, 1967. 
5. sz. 193—195. p. 
[A nemzetközi szolidaritás dokumentu
mai a Szovjetunió Forradalmi Múzeumá
ban.] 

KATONAI KÖNYVTÁR-, LEVÉLTAR- ÉS MŰZEUMÜGY, 
TÉRKÉPÉSZET 
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„Wer rastet, der rostet". Das Heeresge
schichtliche Museum — ein autarkes Ins
titut. — S, 1967. 6. sz. 8. p. 
[A bécsi Hadtörténelmi Múzeum értékes 
gyűjteményei és nagy problémája: a 
helyhiány.] 

Klietmann: Das Zeughaus als waff en- und 
uniformkundliches Museum in Berlin. — 
Fg, 1967. 1. sz. 2—6. p. 
[A berlini fegyvertár mint fegyver- és 
egyenruha-múzeum.] 

McK. Annand, A.; The Museu Militär, Lis
bon. — JSAHR, 1967. 45. köt. 181. SZ. 61— 
62. p. 
[A lisszaboni katonai múzeum.] 

Danielsson, A.: The trophy collection of the 
Swedish State. — RIHM, 1967. 26. sz. 145— 
167. p. 
[Svédország győzelmi emlékeinek gyűjte
ménye.] 

Frank, H. H.: Die mysteriöse Kleiderkam
mer. — DWJ, 1967. 1. sz. 10—17. p. 
[A titokzatos ruhatár. Peter Preuer 
schwabingi fegyver- és ruhagyűjteménye, 
Nagy Frigyestől Hitlerig.] 

Frank, H. H. : Die Waffensammlung des 
Grafen von Zeppelin in Aschhausen. — 
DWJ, 1967. 5. sz. 383—389. p. 
[Zeppelin fegyvergyűjteménye Aschb.au-
senban.] 

Gehelmter Kopf mit Brünne-Erkennungs
zeichen für Waffensammler. — DWJ, 1967. 
3. sz. 224—231. p. 
[„Sisakos fej páncélinggel". Ismertető 
jegyek fegyver gyű j tők számára.] 

Frank, H. H. : Internationale Waffenaustel-
lung in London. — DWJ, 1967. 8. sz. 624— 
626 p. 
[Nemzetközi fegyverkiállítás Londonban.] 

Zvenzlovszkij, A.: En l'honneur des grands 
capitaines russes. — RMSov, 1967. 7. sz. 
50—51. p. 
INagy orosz hadvezérek tiszteletére ala
pított kitüntetések.] 

Terescsenko, N.: Polkovodcseszkie ordena 
Szovetszkoj Armii. — VTZs, 1967. 7. sz. 
100—102. p. 
[A 25 évvel ezelőtt alapított Szuvorov-, 
Kutuzov- és Alekszandr Nyevszkij-rend-
ről.] 

Granichstätten—Czerva, R.: „Maria-There-
sien-Orden". — S, 1967. 7. sz. 11. p. 
[A katonai Mária Terézia-rend múltjá
ból.] 

Lalov, I. : Emblemata na lova — szimvol 
za patrioticsno vözpitanie na bojciete i 
komandiriete ot BNA. — VISz, 1967. 4. 
sz. 87—91. p. 
[Az oroszláncímer a Bolgár Néphadsereg 

Hümmler, H.—Wisotzki, G.: Das Werk von 
Friedrich Engels „Die preussische Mili
tärfrage und die deutsche Arbeiterpartei" 
und seine aktuell-politische Bedeutung. 
— M, 1967. 1. sz. 79—85. p. 
[Engels: „A porosz katonai kérdés és a 
német munkáspárt" című művének idő
szerű politikai jelentősége.] 

Tjutjukin, Sz. V.: Leninszkie referátu o 
vojne (őszen' 1914 g.) — ISzSzSzR, 1967. 
2. sz. 29—42. p. 

parancsnokai és harcosai hazafias nevelé
sének jelképe.] 

Weyr, S.: österreichischer Patrouillenführer 
eines Feldjägerbatailloms Herbst 1914. — 
Fg, 1967. 4. sz. 92—93. p. 
[Egy osztrák vadászzászlóalj járőrvezető
jének egyenruhája és felszerelése, 1914 
őszén.] 

Herrmann, F.: Die Elberf elder Bilderhand
schrift. — ZfH, 1966. 203. sz. 62—66., 1967. 
209. sz. 5—8. p. 
[Az elberfeldi képes kézirat. Német ka
tonai egyenruhák.] 

Pietsch, P.: Deutsche Reiohswehr-Infante-
rie-Gefreiter 1919. — Fg, 1967. 4. sz. 116— 
117. p. 
[A német hadsereg gyalogos őrvezetőjé-
nek egyenruhája és felszerelése 1919-ben.] 

Klietmann: Deutsches Reich-Protektorat 
Böhmen und Mähren. Regierungstruppe 
1939 — Schütze in Marschanzug. — Fg, 
1967. 6. sz. 141—142. p. 
[A Német Birodalom Cseh-Morva Protek
torátusa; az 1939-es kormány csapatok va
dászának egyenruhája.] 

Klietmann: Beiträge zur Geschichte des 
Stahlhelms. — Fg, 1967. 1. sz. 7—6., 3. sz. 
50—52. p. 
[Adalékok a rohamsisak történetéhez.] 

Klietmann: Zur Geschichte der taktischen 
Zeichen der deutschen Wehrmacht. — 
Fg, 1967. 5. sz. 112—115. p. 
[A Wehrmacht harcászati jeleinek törté
netéhez.] 

Klietmann: Schwert für einen Generalfeld
marschall des Deutschen Reiches 1941. -^ 
Fg, 1967. 4. sz. 94—96. p. 
[Német vezértábornagy kardja 1941-től.] 

Alte schweizer Uniformen. — SS, 1967. 42. 
évf. 16. sz. 310., 18. sz. 383., 19. sz. 401., 
20. sz. 422., 21. sz. 434., 22. sz. 450., 23. 
sz. 469., 43. évf. 1. sz. 12., 2. sz. 31., 3. 
sz. 55., 6. sz. 151., 7. sz. 164., 8. sz. 180. p. 
[Régi svájci egyenruhák.] 

Klietmann: Zur Geschichte der Fahnen-
Trophäen des Weltkrieges 1914—18. — 
Fg, 1967. 1. sz. 10—14. p. 
[Az első világháború zászló-trófeáinak 
történetéhez.] 

Drapeaux et fanions. — RHA, 1967. 1. sz. 
156—157. p. 
[Francia híradós alakulatok zászlói.] 

Cederlöf, O.: The battle painting as a his
torical source. — RIHM, 1967. 26. sz. 119— 
144. p: 
[A csataképfestés, mint a történelemírás 
forrása.] 

Sedlmeyer, K. Ad.; Die historischen Grund
lagen der sowjetischen Kartographie. — 
WR, 1967. 2. sz. 100—112. p. 
[A szovjet kartográfia történeti alapjai.] 

[Lenin tanulmányai a háborúról 1914 
őszén.] 

Kondratkov, T.: V. I. Lenin o szootnosenii 
vojnü i politiki. — KVSz, 1967. 10. sz. 9— 
16. p. 
[Lenin a háború és a politika viszonyá
ról.] 

Pankratov, N. : V. I. Lenin o zascsite szo-
cialiszticseszkogo otecsesztva. — VIZs, 
1967. 4. sz. 3—14. p. 
[Lenin a szocialista haza védelméről.] 
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Idei V. I. Lenina o zasesite szocialiszti-
cseszkogo otecsesztva. — KVSz, 1967. 18. 
sz. 77—83. p. 
[Lenin eszméi a szocialista haza védelmé
ről.] 

Trifonenkov, P. : Voenno-teoreticseszkoe 
naszledie V. I. Lenina i szovremennoszt'. 
— VIZs, 1967. 11. sz. 3—13. p. 
[Lenin katonai elméleti hagyatéka és a 
jelenkor.] 

Vajnsenker, P.: Naucsnoe zaszedanie, po-
szvjascsennoe 725-letiju Ledovogo po-
boiscsa. — ISzSzSzR, 1967. 6. sz. 224— 
225. p. 
[Tudományos ülés Moszkvában a Jég
csata 725. évfordulója alkalmából.] 

Scheel, H.: Zur Genesis des zweiten Welt
krieges. XIV. Tagung der Kommission 
der Historiker der DDR und Volksre
publik Polen. — ZG, 1967. 6. sz. 1091. p. 
[A második világháború keletkezéséről. 
Az NDK és Lengyelország történészbi
zottságának XIV. ülése.] 

Malahov, M. M. : Beszszmertie podviga. — 
NNI, 1967. 1. sz. 174—176. p. 

Zsilin, P. A.: Un nouveau centre scienti
fique. — RMSov, 1967. 3. SZ. 52. p. 
[Beszélgetés Zsilin vezérőrnaggyal, a 
Szovjet Hadtörténelmi Intézet vezetőjével.] 

Okecki, S.: O pracah wojskowo-historycz-
nych prowadzonych w Akademii Sztabu 
Generalnego. — WPH, 1967. 3. sz. 361— 
369. p. 
[A Vezérkari Akadémián folyó hadtörté
neti munkáról.] 

Konstituierung der Kommission zur Erfor
schung der Geschichte der Deutschen 
Volkspolizei beim Ministerium des In
nern. — ZM, 1967. 1. sz. 98. p. 

Carstens, K. : Militärpolitik und Militärge
schichte. — MM, 1967. 2. SZ. 5—13. p. 
[Katonapolitika és hadtörténelem.] 

Wohlfell, R. : Wehr-, Kriegs- oder Militär
geschichte? — MM, 1967. 1. sz. 21—29. p. 
[Német hadtörténeti kifejezések elemzé
se.] 

Croote, W.: Militärgeschichte. — MM, 1967. 
1. sz. 5—18. p. 
JA hadtörténelem fogalma és lényege. 
Történeti áttekintés.] 

Navrátil, J.: Poznámky ke spolecenskému 
posiani es. vojenského dejepisectvi. — 
HV, 1967. 2. sz. 189—214. p. 
[Megjegyzések a csehszlovák hadtörténe
lemírás társadalmi feladatáról.] 

Navrátil, J. : Über die bisherigen Ergebnisse 
und die nächsten Aufgaben der tschecho
slowakischen marxistischen Militärge
schichtsschreibung. — ZM, 1967. 3. sz. 
284—298. p. 

Tjuskevics, Sz. : Razvitie KPSzSz marksziszt-
szko—leninszkogo ucsenija o vojne i ar
mii. — VM, 1967. 8. sz. 3—12. p. 
[A háborúról és a hadseregről szóló 
marxi—lenini tanítás SzKP általi tovább
fejlesztése.] 

Grudinin, I.: O dialektike ob"ektivnogo i 
szub"ektivnogo v vojne. — VIZs, 1967. 1. 
sz. 3—13. p. 
[Az objektív és szubjektív dialektiája a 
háborúban.] 

[Tudományos-elméleti konferencia Moszk
vában a moszkvai csata 25. évfordulója 
alkalmából.] 

Kiszelev, A.: Konferencija v Akademii Ge-
neral'nogo Staba. — VIZs, 1967. 7. sz. 88— 
93. p. 
[Konferencia a Vezérkari Akadémián Ko-

nyev marsall memoárköteterői.] 
Korai, M. : Inauguracyjne posiedzenie rady 

naukowej Wojskowego Instytutu Histo
rycznego. — WPH, 1967. 2. sz. 402—404. p. 
[A Lengyel Hadtörténelmi Intézet tudo
mányos tanácsának megnyitó ülése.] 

[Kutatócsoport felálltása a német Belügy
minisztériumiban a népi rendőrség törté
netének kutatására.] 

Szkopcov, M.—Vaszüenkov, M. : Dobro vol-
nüm voenno-naucsnüm obscsesztvam 10 
let. — VM, 1967. 10. sz. 93—96. p. 
[Az önkéntes Hadtudományi Társaságok 
10 éve.] 

10 Jahre Militärgeschichtliches Forschungs
amt. — SuT, 1967. 9. sz. 463. p. 
[10 éves a nyugatnémet Hadtörténeti Ku
tatóintézet.] 

[A csehszlovák marxista hadtörténetírás 
eddigi eredményei és legközelebbi fel
adatai.] 

Hampf, E. : Zu einigen Problemen der ge
schichtswissenschaftlichen Arbeit in der 
NVA nach dem VII. Parteitag der SED. 
— ZM, 1967. 3. sz. 261—272. p. 
[Megjegyzések a történettudományi mun
ka néhány kérdéséhez a Nemzeti Nép
hadseregben a Német Szocialista Egység
párt VII. kongresszusa után.] 

Schützle, K. : Geschichtsbewusstsein — Ge
schichtswissenschaft — Geschichtspropa
ganda. — ZM, 1967. 6. SZ. 723—725. p. 
[Történelmi tudat, történelemtudomány, 
történelmi propaganda.] 

Die Nationalismus-Diskussion in Ungarn. — 
WDS, 1967. 4—5. sz. 67—72., 6. sz. 95—97. p. 
[A nacionalizmus vita Magyarországon.] 

Was ist eine Nation? — WDS, 1967. 6. sz. 
98—101. p. 
[Mi a nemzet?] 
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A H A D 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 ÉS T A N Í T Á S Á N A K 
J E L E N T Ő S É G E ÉS P R O B L É M Á I 

Zsüln, P. A.: Otvetsztvennüe zadacsi voen-
nüh isztorikov. — KZ, 1967. 188. sz. 1. p. 
[A hadtörténészek felelősségteljes felada
tai.] 

Zolotuhin, A.: Voszpitanie junüh na dob
ieszti narodnoj. — VIZs, 1967. 5. sz. 100— 
105. p. 
[A fiatalság nemzeti büszkeségre való 
nevelése] 

Kwapień, Z.: Narada poświecona proble
mom wychowania patriotyczno-otaoron-
nego. — WL, 1967. 11. sz. 37—38. p. 
[A hazafias-honvédelmi nevelés problé
mái. Vita.] 

Gursch, A.: Die sowjetische Literatur über 
den Grossen Vaterländischen Krieg für 
die klassenmässige Erziehung nutzen. — 
M, 1967. 6. SZ. 799—805. p. 

Wette, W.: Krieg in der Staatstheorie Im
manuel Kants dargestellt an seiner 
Schrift „Zum ewigen Frieden". — WR, 
1967. 8. sz. 441—451. p. 
[A háború Kant államelméletében „Az 
örök béke" c. munkája alapján.] 

Franklin, W. D. : Clausewitz on limited 
war. — MR, 1967. 6. SZ. 23—29. p. 
[Clausewitz a korlátozott háborúról.] 

Lofgren, Ch. A.: How new is limited war? 
— MR, 1967. 7. sz. 16—23. p. 
[Mennyire új a korlátozott háború ?J 

Anusiewicz, M.: Koncepcje wojny party
zanckiej w latach trzydziestych XIX 
wieku. — SMHW, 1967. 13. köt. 1. sz. 
205—219. p. 
[A partizánháború koncepciója a 19. szá
zad harmincas éveiben.] 

Niu Sien-chong: Lesson of the Schlief fen 
plan. — MR, 1967. 10. sz. 83—90. p. 
[A Schlieffen-terv tanulsága.] 

Bogomolov, V.—Alekszeev, V.: Szovremen-
naja vojna i nekotorüe voproszü mo-
ral'nogo faktora. — VM, 1967. 8. sz. 
21—29. p. 
[A jelenkori háború és az erkölcsi té
nyező néhány kérdése. 1917—1967.] 

Matthäus, G.: „Krieg ist Politik mit Blut-
vergiessen". (Zu Mao Tse-Tungs „Theorie 
des GuerillanKrieges".) — WR, 1967. 7. 
sz. 371—384. p. 
[A háború: politika vérontással. Mao 
Ce-tung: A gerilla-háború elmélete c. 
•munkájához.] 

Rüge, F.: Theorie und Praxis der Bünd
nisse. — WR, 1967. 3. sz. 121—131. p. 
[A katonai szövetségek elmélete és gya
korlata. Történeti áttekintés.] 

Miewald, R. D.: Military managers. — MR, 
1967. 7. sz. 40—45. p. 
[A katonai vezetés elméletének történeti 
áttekintése.] 

Schwarz, U.: Der Triumph des Unerwarte
ten. — FT, 1967. 6. sz. 171—172. p. 
[A beláthatatlan és váratlan tényezők 
szerepe a hadviselésben. Rövid történeti 
áttekintés.] 

[A Nagy Honvédő Háború szovjet irodal
mának jelentősége az osztályjellegű ne
velésben.] 

Richter, R. : In der militärgeschichtlichen 
Forschung stärker die Erfordernisse der 
politischen Erziehung der Offziersschü
ler berücksichtigen. — ZM, 1967. 4. sz. 
479—482. p. 
[A hadtörténelmi kutatás fontossága a 
tisztiiskolások politikai nevelésében.] 

Duffy, Ch.: Die Rolle der Militärgeschichte 
auf britischen Militärakademien und Uni
versitäten. — WR, 1967. 6. sz. 344—351. p. 
[A hadtörténelem szerepe az angol kato
nai akadémiákon és egyetemeken.] 

Spieríng, R.: Wesen und Wert der Uber-
lieferungspflege. — ZfH, 1967. 214. sz. 164— 
165. p. 
[A hagyománytisztelet célja és lényege.] 

Feret, St.: Teoria i praktyka stare spotka
niowych. — MW, 1967. 7. SZ. 62—72. p. 
[A találkozóharc elmélete és gyakorlata. 
Történeti áttekintés.] 

Szljunin, N.—Badanin, B. : Razvitie voenno-
inzsenernogo iszkuszsztva. — VIZs, 1967. 
6. sz. 16—28. p. 
[A katonai műszaki tudomány fejlődése.] 

Schwarz, H.: Die Aufstellungen des Gon-
zalo Cordoba und des Nicolo Machiavel
li. Eine heeresgeschichtliche Studie. — 
ZfH, 1967. 209. sz. 14—17. p. 
[Gonzalo Cordoba és Nicolo Machiavelli 
hadrendjei.] 

Sikorski, J.: „Księgi hetmańskie" Stanis
ława Sarnickiego na tle pismennictwa 
wojskowego w Polsce XVI wieku. — 
SMHW, 1967. 13. köt. 1. sz. 3—62. p. 
[Stanislaw Sarnicki hadvezéri könyvei a 
16. századi lengyel hadtudomány irodal
mi tükrében.] 

Schoenau, K. : Kampfmoral und Leistung. 
— SS, 1967. 43. évf. 5. sz. 91—131. p. 
[A harci szellem és a hadsereg ütőké
pessége. Történeti áttekintés 1812-től 
napjainkig.] 

Penkov, Sz. D.: Razvitie na ruszkoto voen-
no izkusztvo po vreme na ruszko-tursz-
kata oszvoboditelna vojna 1877—1878 g. — 
VESz, 1967. 6. sz. 57—70. p. 
[Az orosz hadművészet fejlődése az 
1877—1878-as orosz—török nemzeti felsza
badító háború során.] 

Clark, J. J.: Merchant marine and the 
navy: a note on the Mahan hypothesis. 
— RUSLT, 1967. 112. köt. 646. sz. 162— 
164. p. 
[A kereskedelmi hajózás és a haditenge
részet kapcsolata. Mahan elmélete a ten
geri hatalomró1.] 

Arnold, E.: Die Ansichten der deutschen 
Militaristen über die Rolle der Kampfar
ten. — M, 1967. 11. sz. 1596—1607. p. 
[Német militarista nézetek a harcmódok 
szerepérői 1905-től napjainkig.] 

Höhn, H.: Grundsätze des Einsatzes der In
fanterie der deutschen Wehrmacht bis 
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zum Ausbruch des zweiten Wel tkr ieges . 
— ZM, 1967. 6. sz. 676—689. p . 
[A n é m e t Wehrmacht -gya logság a lka lma
zásának alapelvei a másod ik v i lágháború 
kitöréséig.] 

Win, Sz. : Ideologicseszkie aszpektü revol-
jucii v voennom dele. — VM, 1967. 10. sz. 
41—52. p . 
[A h a d ü g y f o r r a d a l m á n a k ideológiai 
szempontjai , 1917—1967.] 

Kornienko, A.—Korolev, V.: Ekonomicse -
szkie aszpek tü szovetszkoj voennoj dok-
r inü . — VM, 1967. 7. sz. 28—37. p . 
[A szovjet ka tona i dok t r ína gazdasági 
szempontjai , 1917—1967.] 

Derevjanko, P . : Révolut ion dans l ' a r t mi 
l i taire et les Forces Armées Soviét iques . 
— RMSov, 1967. 11. sz. 20—24. p . 
[A h a d t u d o m á n y fo r rada lma és a Szovjet 
Fegyveres Erők.] 

Korotkov, I . : Die Herausb i ldung der sow
je t i schen Mil i tärwissenschaft . — ZM, 
1967. 5. sz. 517—531. p . 
[A szovjet h a d t u d o m á n y fejlődése.] 

Golab, Z.: Rozwój radzieckiej sz tuki wojen-
nej w la tách 1917—1941. — MW, 1967. 10. 
sz. 3—11. p . 
[A szovjet hadművésze t fejlődése 1917— 
1941 között.] 

Povalij, M.: Razvit ie szovetszkoj voennoj 
sztrategii . — VM, 1967. 2. sz. 63—76. p . 
[A szovjet ka tona i hadásza t fejlődése, 
1917—1967.] 

Voznenko, V.—Korotkov, I .—Szkovorodkin, 
M. : Voennaja sztrategi ja v t r u d a h szo-
vetszkih avtorov (1917—1967 godü). — VM, 
1967. 4. sz. 82—96. p . 
[A ka tona i hadásza t szovjet szerzők 
m u n k á i b a n , 1917—1967 között.] 

Ivanov, V. : Razvitie szovetszkogo opera t iv-
nogo iszkuszsztva. — VM, 1967. 3. sz. 
3—13. p . 
[A szovjet hadműve le t i művészet fejlő
dése.] 

Massengale, E. W. : The i nne r soldier. — 
MR, 1967. 6. sz. 89—96. p . 
[A ka tonaság e l l á tásának történetéből .] 

Graewe, R. : Die Fe ldprediger der Armeen 
im 17., 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t . — ZfH, 
1965. 202. sz. 159—164, 1966. 203. sz. 8—11., 
204. sz. 39—43., 1967. 210. sz. 54—58., 211— 
212. sz. 92—,98., 213. sz. 140—144., 214. SZ. 
172—177. p . 
[Tábori le lkészek a 17—19. században. ] 

Herrmann, F . : Eu ropas Kampf auf dem 
Meere. Sees t re i tkräf te in der napoleo-

Sauser, F . : Montesquieu u n d das Recht des 
Staates auf Selbs tver te idigung. — ASM, 
1967. 8. sz. 461. p . 
[Montesquieu és az á l lam joga az önvé
delemre.] 

Kolodkln, A. : Morszkoj razboj i mezsduna -
rodnoe p ravo . — MZs, 1967. 10. sz. 112— 
117. p . 
[A tenger i ka lózkodás és a nemzetközi 
jog.] 

Forwick, H. : Z u r Behand lung al i ier ter 
Kr iegsgefangener im Zweiten Wel tkr ieg . 

Versinin, K. : Razvitie opera t ivnogo isz
kuszsztva Szovetszkih Voenno-Vozdusnüh 
Szil. — VM, 1967. 6. sz. 3—14. p. 
[A Szovjet Légierő hadműve le t i művésze
tének fejlődése.] 

Kurocskin, P . : Razvit ie t ak t ik i Szovetszkoj 
Armi i . — VM, 1967. 5. sz. 12—24. p . 
[A Szovjet Hadsereg h a r c á s z a t á n a k fe j 
lődése.] 

Ekimovszkij, A.—Tonkih, A.: Tak t ika 
Krasznoj Armi i v grazsdanszkoj vojne. — 
W , 1967. 1. sz. 9—15. p . 
[A Vörös Hadsereg ha rcá sza t a a polgár
háborúban . ] 

Ekimovszkij, A.—Makarov, N . : Tak t ika 
Krasznoj Armi i v 20-e — 30-e godü. — 
VV, 1967. 3. sz. 8—13. p . 
[A Vörös Hadsereg h a r c á s z a t a az 1920— 
1930-as években.] 

Ekimovszkij, A.: Tak t ika Szovetszkoj Ar
mii v Velikoj Otecsesztvennoj vojne. — 
W , 1967. 4. sz. 12—20. p . 
[A Szovjet Hadsereg ha rcásza ta a Nagy 
Honvédő Háborúban . ] 

Erofeev, V.: íz opüta organizáci i i védeni j a 
oboronü v hode nasz tupa te l ' nüh operaci j . 
— VrZs, 1967. 5. sz. 28—35. p . 
[A védelem megszervezésének és vezeté
sének tapaszta la tából , t á m a d ó h a d m ű v e 
leteknél.] 

Versinin, K. : Szovetszkaja voenna ja n a u k a 
i razvit ie Voenno-Vozdusnüh Szil. — AK, 
1967. 10. sz. 9—13. p . 
[A szovjet h a d t u d o m á n y és a légierő 
fejlődése.] 

Golab, Z. : Rozwoj Radzieckich Sil Zbro j 
ných i teóri i sztuki wojennej po drugiej 
wojnie swia towej . — MW, 1967. 11. sz. 
65—76. p . 
[A Szovjet Hadsereg és a hadművésze t 
e lméle tének fejlődése a másod ik vi lághá
ború után . ] 

n ischen Epoche . — ZfH, 1967. 210. sz. 
39—45., 214. sz. 149—156. p . 
[Európa h a r c a a t engeren . Tenger i had
e rők a napóleoni korszakban . ] 

Petit, E. : De la c inqu ième a la p remiere 
place. Survol rapide de l 'histoire de 
l ' a rmée de l 'Air f rançaise . — FAF, 1967. 
241. sz. 597—622. p . 
[Az ö tödiktől az első helyig. A francia 
légierő tö r téne tének rövid át tekintése.] 

Muracciole, J . : L ' aé ronau t ique de la mar ine 
en 1917. — RHA, 1967. 4. sz. 37—56. p . 
[A tengerészet i repülés 1917-ben.] 

Anweisung des O b e r k o m m a n d o s der 
W e h r m a c h t ü b e r Besuche aus ländischer 
Kommiss ionen in Kr iegsgefangenenla
gern. — MM, 1967. 2. SZ. 119—134. p . 
[A W e h r m a c h t F ő p a r a n c s n o k s á g rendel 
kezése a szövetséges hadi foglyokkal való 
b á n á s m ó d r a vonatkozóan. ] 

Britsch, J . : Sud-Est As ia t ique . Revenir a 
Geneve? — RMG, 1967. 7. sz. 260—273. p . 
[Délkelet-Ázsia. Az 1954. és 1962. évi genfi 
egyezményekhez való v issza térés nehéz
ségei.] 

FEGYVERNEMEK ÉS CSAPATTESTEK TÖRTÉNETE 

HADIJOG 
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A HADITECHNIKA TÖRTÉNETE 

Bogenschiessen seit J a h r t a u s e n d e n . — DWJ, 
1967. 6. sz. 434—437. p . 
[íj lövészet évezredek óta.] 

Breyer, S.: Kriegsschiffe u n d ih re Masten . 
Ein entwicklungsgeschicht l icher Über 
blick. — SuT, 1967. 7. sz. 360—366., 8. sz. 
434—439. p . 
[Hadihajók és á rboca ik . Fe j lődés tör téne
ti á t tekintés . ] 

Petschke, G. : Kürass ie r -Packvorsohr i f t . — 
ZfH, 1967. 211—212. sz. 81—84. p . 
[A vé r t e ska tona poggyásza.] 

Pataki J . : A H u n y a d i a k fészkében1. [Vajda-
h u n y a d vára . ] — Korunk , 1967. 7. sz. 
924—926. p . 

Zirojevic, O.: Grad Kulic. — VoG, 1967. 3. 
sz. 233—246. p . 
[Kulics e rőd jének tör ténete . ] 

Dlugosz, J . : I n w e n t a r z zbrojowni z a m k u 
wisnickiego z 1678 r. — SMHW, 1967. 13. 
köt. 1. sz. 270—276. p . 
[Wisnicz v á r a f e g y v e r r a k t á r á n a k lel tára 
1678-ból] 

Seifert, G.: R u n k a u n d Par t i záné . — DWJ, 
1967. 12. sz. 958—959. p . 
[Runka és par t izán. ] 

Seifert, G.: Der a l tp reuss iche Husarensäbe l . 
— DWJ, 1,967. 5. sz. 376—379. p . 
[A régi porosz huszá rka rd . ] 

Seifert, G.: L inkshänd ige r Rei terdegen. — 
DWJ, 1967. 2. sz. 118—119. p . 
[Balkezes lovas^kard.] 

Seifert, G.: Löwenkopfsäbe l . — DWJ, 1967. 
9. sz. 696—697. p . 
[Oroszlánfejes ka rdok . ] 

Menz, D. : H a n d s c h a r — Yatagan . — DWJ, 
1967. 4. sz. 270—272. p . 
[Handzsár és ja tagán. ] 

Seifert, G.: De r „Blücher säbe l " . — DWJ, 
1967. 1. sz. 57—59. p . 
[A Blücher -kard . ] 

Seifert, G. : Die französische Pa l lasche Mle 
1816 — Mle 1854. — DWJ, 1967. 3. sz. 
216—218. p . 
[Az 1816 és 1854 M. f rancia pallosok.] 

Seifert, G.: Der p reuss iche Kaval ler ie-
Säbel M 52. — DWJ, 1967. 11. sz. 885— 
886. p . 
(Az 52 M. porosz lovassági kard . ] 

Seifert, G.: Zwei ös ter re ichische in fan te r ie -
Offizier-Säbel. — DWJ, 1967. 10. sz. 762— 
763. p . 
[Az 54 és 61 M. osz t rák gyalogostiszt i 
kard . ] 

Der englische Kaval le r iedegen 08. — DWJ, 
1967. 6. sz. 438—439. p . 
[A 08 M. angol lovassági kard . ] 

Kling, H.—Stein, H. R.: Das Sei tengewehr 
der F a h n e n t r ä g e r . — ZfH, 1967. 210. sz. 
46—50. p . 
[A zászlóvivők oldalfegyvere] 

Durdik, J . : Bra t i s l avsky inven tá r pa lných 
zbrani z r. 1443. — HV, 1967. 4. sz. 573— 
592. p . 
[A bra t i s lavai tűz fegyver rak tá r 1443-ban.] 

Morawietz, O.: Waffenkunde . — Einführung 
in die H ee re skunde . — ZfH Beil. Folge 
9—12. 1967. C 5 — C 20. 
[Fegyvertan. A tűzfegyverek tör ténete . ] 

Brunnthaler, E . : Be t r ach tungen ü b e r m e h r -
schüssige Vorder laderwaffen . — DWJ, 
1967. 7. sz. 540—548. p . 
[Nézetek a többlövetű (többcsöves) elöl
töltős fegyverekről . ] 

Katzensteiner, W.: Mehrschüss ige Vorder la
derwaffen. — DWJ, 1967. 10. SZ. 796— 
799. p . 

[Többlövetű (többcsöves) elöltöltős fegy
verek.] 

Behrens, M. : Das amer ikan i sche In fan te r ie 
Gewehr Mod. 1819 S y s t e m Hall . — DWJ, 
1967. 7. sz. 532—535. p . 
[Az 1819 M. Hall r endsze rű a m e r i k a i gya
logsági fegyver.] 

Cloth, J . : Das Dreysesche Zündnade lge 
w e h r . — DWJ, 1967. 1. sz. 42—47. p . 
[A Dreyse-féle gyú tűs puska . ] 

Der Carab ine r mi t dean gla t ten Laufe . — 
DWJ, 1967. 2. sz. 120—134. p . 
[A s imacsövű k a r a b é l y . A fegyver l e í r ása 
a bécsi á l lami n y o m d a 1851. évi nyomta t 
v á n y a alapján.] 

Edelmann, R. K.: Bayer i sches In fan te r ie 
G e w e h r Modell 1869. Sys tem Werder . — 
DWJ, 1967. 3. sz. 209—211. p . 
[Bajor 1869 M. Werder - rendsze rű gyalog
sági puska . ] 

Behrens, M.: Das belgische Infan ter iege
w e h r Mod. 1871 Sys tem Coblain. — 
DWJ, 1967. 12. sz. 914—917. p . 
[A belga 1871 M. Cobla in- rendszerű g y a 
logsági fegyver.] 

Weller, W.—Seifert, G.; Das Infanter iege
w e h r M 71/84. — DWJ, 1967. 5. sz. 354— 
357. p . 
[A porosz 71/84 M. gyalogsági fegyver.] 

Weller, W. : Das Gewehr 88 u n d seine V a 
r ian ten . — DWJ, 1967. 11. sz. 878—881. p . 
[A 88 M. p u s k a és változatai .] 

Schinmeyer, K. : Die En twick lung der Re-
pe t i e rgewehre in der zweiten Hälfte des 
19. J a h r . — DWJ, 1967. 9. sz. 680—683. p . 
[Az ismét lőfegyverek fej lődése a 19. sz, 
másod ik felében.] 

Stammel, H. J . : Colts „Revolver G e w e h r e " , 
die ers ten mehrschüss igen Gewehre 
A m e r i k a s . — DWJ, 1967. 10. sz. 766—767., 
770—774., 11. sz. 863—867. p . 
[A Colt forgótáras puska , Amer ika első 
többlöve tű fegyvere.] 

Katzensteiner, W. : Ein se l tenes Radschloss . — 
DWJ, 1967. 11. sz. 838—840. p . 
[Különleges ikeréklakat.] 

Heer, E . : Die Stamim-Gewehre. Ein wenig 
b e k a n n t e s Kapi te l aus der Geschich te 
der schweizer ischen Waffenindust r ie . — 
ASM, 1967. 11. sz. 671—675. p . 
[A S tamm-fegyverek . Egy kevéssé i s 
m e r t fejezet a svájci fegyvergyár tás t ö r 
ténetéből .] 

Petuhov, D . : De la t a t c h a n k a a la fusée. — 
RMSov, 1967. 10. sz. 30—31. p . 
[A t acsanká tó l a raké tá ig . A szovjet g y a 
logság fegyverei , 1918—4967.] 

Le fusi l -mitrai l leur Degt iarev . — RMSov,. 
1967. 3. sz. 40—41. p . 
[A Degtjarev-féle golyószóró.] 

Burger, H. : Die Madsen Maschinenpis to le 
M. 53. M a r k 2. — DWJ, 1967. 4. sz. 294— 
298. p . 
[Az 53 M. M a r k 2 je lű Madsen-géppisz-
toly.] 

Das Masch inengewehr 80 J a h r e in de r 
Schweizer A r m e e . — SS, 1967. 42. évf. 
18. sz. 380—382. p . 
[A gépfegyver 80 éve a svájci hadse reg 
ben.] 

Guichard, M. G. : L 'his toi re du canon de 
75. — RDN, 1967. 10. sz. 1643—1650. p . 
[A 75 m m - e s ágyú tör ténete . ] 

Schreier, K. F . : T h e „Long T o m " story. — 
O, 1967. 52. köt . 285. sz. 281—283. p . 
[Az Egyesül t Al lamok tábor i nehéz tü -
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zérségi fegyvere inek fejlődése a máso 
dik v i lágháború végéig.] 

Neufeldt, H. : Hochle is tungswaffen mit k o 
nischen Rohren für die Deutsche Wehr
mach t im 2. Weltkr ieg. — WM, 1967. 4. sz. 
144—155., 5—6. sz. 226—238. p . 
[A W e h r m a c h t nagy te l j e s í tményű kónu
szos csövű fegyverei a másod ik világ
háborúban . ] 

Tafaszjuk, L. : Sz ta r innüe pisztoletü i r e -
vol 'verü. — VIZs, 1967. 2. sz. 104—107. p . 
[15—19. századi pisztolyok és revolverek.] 

Cloth, J . : F ranzös i scher Armeerevolver 
Chamelot-Delvigne. — DWJ, 1967. 6. sz. 
440—444. p . 
[Az 1873 M. francia Chamelot-Delvigne 
pisztoly.] 

Brunnthaler, E. : Der ers te amer ikan i sche 
Revolver für Meta l lpa t ronen . — DWJ, 
1967. 8. sz. 614—617. p . 
[Az első amer ika i Smi th és Wesson r end 
szerű fémhüvelyes forgópisztoly.] 

Cloth, J . : Das Lefaucheux Sys tem. — DWJ, 
1967. 7. sz. 520—525. p . 
[A Lefaucheux-rendszer . ] 

Topp, W.: Die dän i sche Heerespis tole M/ 
1910 und M/1910—21. — DWJ, 1967. 12. sz. 
940—946. p . 
[A dán 1910 M. és 1910—21 M hadse reg 
pisztolyok.] 

Colt Selbst ladepistole Gove rnmen t 1911 Al. 
mi t Conversion Unit. 22—45. — DWJ, 1967. 
5. sz. 368—375. p . 
[A Gove rnmen t 1911 Al M. Colt öntöl tő 
hadseregpisztoly.] 

Nocher, K.: Die Pis to le Sane r und Sohn, 
Modell 1930. — DWJ, 1967. 10. SZ. 764— 
765. p . 
[Az 1930 M. Sane r pisztoly.] 

Tschechische Armeepis to le Modell 1938. — 
DWJ, 1967. 2. sz. 116—117. p . 
[Cseh 1938 M. hadseregpisztoly.] 

Schankliss, H. : Die Koppel-Schloss Pis tole . 
— DWJ, 1967. 8. sz. 576—580., 9. sz. 656— 
659. p . 
[Derékszíjcsatba építet t pisztolyok.] 

Von der Leuchtpis to le zur S turmpis to le . — 
DWJ, 1967. 3. sz. 200—203. p . 
[A világítópisztolytól a rohampisztolyig.] 

Hahn, E. : Grundsä tz l iches ü b e r Eigenschaf
ten u n d Anwendung rauch lose r Büchsen
pulver . — DWJ, 1967. 6. sz. 426—428. p . 
[Alapvető tudn iva lók a füstnélkül i lőpor 
tu la jdonságairól és a lka lmazásáró l . ] 

Böhlein, K. : Die P a t r o n e n z ü n d u n g u n d i h r e 
Wi rkung in Muni t ion u n d Waffe. — 
DWJ, 1967. 8. sz. 610—612. p . 
[A tö l ténygyúj tás és h a t á s a a lőszerre és 
a fegyverre.] 

Müller, A.: Die Fe r t igung von P a p i e r k a r t u t -
schen für Perkuss ionswaffen . — DWJ, 
1967. 2. sz. 140—141. p. 
[Papír töl ténykészí tés a c sappan tyús fegy
ver számára . ] 

Heinrich, F . : Das Console-August in-Zünd-
schloss der ös ter re ichischen Handfeuer 
waffen. — DWJ, 1967. 3. sz. 212—213. p . 
[Az osz t r ák kézi lőfegyverek Console-
August in rendszerű csappantyúi . ] 

Schenk, Ch.: Remington Rolling-Block. — 
DWJ, 1967. 8. sz. 598—599. p . 
[A Remington rendsze rű fegyverek for
gótömbje.] 

Prohorov, B . : Szozdateli boepr ipaszov. — 
TV, 1967. 3. sz. 2—5. p . 

[A szovjet lőszergyár tás 1917—1967 kö
zött.] 

Flore, G.: I c i n q u a n ť a n n i del carro a r m a -
to. — RM, 1967. 6. sz. 673—684. p . 
[A ha rckocs i ötven éve.] 

Vogel, R. A.: Winston Churchi l l ' s folly. — 
A, 1967, 5. sz. 36—39. p . 
[Churchill vezető szerepe a harckocs i 
lé t rehozásában. ] 

En twick lung i m Panze rbau . — Ktr , 1967. 5. 
sz. 144—145. p . (Tehnika i Vooruzsenie 
1966. 9. sz.-ból.) 
[A ha rckocs igyá r t á s fejlődése.] 

Klietman: Be i t räge zur Geschichte des 
deutschen Kampfwagen-Bau ' s 1914—1918. 
— Fg, 1967. 2. sz. 26—28., 6. sz. 129—132. p . 
[Adalékok a néme t harckocsikészí tés tör
ténetéhez, 1914—1918.] 

Bell, R. E. : A r m o r development in the Wei
m a r Republ ic . — MR, 1967. 3. sz. 12— 
17. p . 
[A ha rckocs ik fejlődése a Weimár i Köz
tá rsaságban . ] 

Buchner: A.: Die ers ten T 34. — SuT, 1967. 
4. sz. 220—222. p . 
[Az első szovjet T 34-es páncélosok.] 

Mosztovenko, V.: L 'his toi re du T—34. — 
RMSov, 1967. 3. sz. 36—37. p . 
[A T—34-es páncélos tör ténete.] 

Senger u. Etterlin, F. M.: Vom Panze r 
kampfwagen zum Schwebekampff lugzeug. 
Histor ische Para l le len . — W, 1967. 1. sz. 
31—34. p . 
[A páncélos harckocs ik tó l a hel ikopter ig . 
Tör ténet i összehasonlí tás .] 

FrumJcin, A.—Medvedkov, V.: Ot b ronevika 
revoljucii . — TV, 1967. 4. sz. 2—4. p . 
[A fo r rada lom páncélautó já tó l a mai 
páncél já rművekig . ] 

Spielberger, W. J. : Die Panzer fahrzeuge der 
deutschen E-Typenre ihe 1943—1945. — Tr, 
1967. 4. sz. 315—317. p . 
[Az 1943—1945. évi német E-t ípussorozat-
beli páncé los já rművek . ] 

Spielberger, W. J. Die Entwicklung des 
mi t t leren Kampfpanzers „Leopard" . — 
Tr, 1967. 6. sz. 485—490. p . 
[A Leopard közepes harckocs i fejlődése.] 

Cejnar, V.: Anmejszkie avtomobil i , ,Ta t ra" . 
—TV, 1967. 12. sz. 36—37. p . 
[A Ta t ra ka tona i gépkocsik fejlesztésé
n e k tör ténete . ] 

Clérot, M.: L 'h is to i re des hel icopters en 
France . — FAF, 1957. 235. sz. 501—525. p . 
[A he l ikop te r tör téne te Franc iaország
ban.] 

Walsdorff: Fusées de gue r re et fuséens au 
XIXe siècle. — L 'Armée, 1967. 73. sz. 
36—40. p . 
[Had i röppen tyűk és röppen tyűsök a 19. 
században.] 

Szokolov, M.: Rake tu nasej sz t r anü . — TV, 
1967. 1. sz. 2—6. p . 
[A szovjet r aké ták , 1917—1967.] 

Kamanin, N.—Anureev, I . : Deszjat ' let isz-
szledovani ja koszmosza. — VM, 1967. 10. 
sz. 53—63. p . 
[Az ű r k u t a t á s tíz éve.] 

Pergent, J . : Dix ans d 'espace. — FAF, 1967. 
240. sz. 504—532. p . 
[Az ű r k u t a t á s tíz éve.] 

Kuckartz, H. J . : Zehn J a h r e Wel t raumfahr t . 
— W, 1967. 10. SZ. 545—548. p . 
[Az ű r r epü l é s tíz éve.] 
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HADTÖRTÉNELEM AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG 

Barclay, C. N . : Gibra l ta r — 711 to 1967. — 
AQ, 1967. 94. köt . 2. sz. 178—185. p . 
[Gibraltár egykor és ma.] 

Pióro, T. : S t ra ty bezpowro tne w wojnach 
europe jsk ich osta tnich s tu lec i . — MW, 
1967. 1. sz. 89—107. p . 

Schwarz, H. : Heereswesen zwischen Mittel
a l te r und Vorzeit . — ZfH, 1967. 213. sz. 
130—135., 214. SZ. 165—,168. p . 
[A h a d ü g y az őskor tó l a középkorig.] 

Surtees, G.: A lexander the Great . — AQ, 
1967. 93. kö t . 2. SZ, 191—201. p . 
[Nagy Sándor . ] 

Fröba, K.: Kr iegskuns t — semper idem. 
Der Hinterha l t am Tras imen i schen See 

Abbott, A. W. : Opera t ion Wessex. — AQ, 
1967. [05.] köt . 1. sz. 102—108. p . 
[Wessex-meghódítása.] 

Hrisztov, D. : Porazsen ie to n a v izant i j szkata 
a rmi ja p rez 986 g. — VTSz, 1967. 4. sz. 
42—58. p . 
[A bizánci hadse reg leverése.] 

Berger, W. : Aus Österre ichs Anfängen. Be
s i tznahme u n d Sicherung des n iederös
te r re ichischen Raumes vor 1000 J a h r e n 
— Die Lösung e iner mi l i tä r i schen Auf
gabe. — Tr , 1967. 5. sz. 407—410. p . 
[Alsó-Ausztria t e rü le tének elfoglalása és 
biztosí tása 1000 évvel ezelőtt.] 

Kuczynski, S. M. : Grunwaldzk ie tezy Sta-
nis lawa Belcha. — SMHW, 1967. 13. köt. 
1. sz. 332—343. p . 
[Stanislaw Belch : I smere t len for rások a 
Grunwald i csatáról c. cikkéhez.] 

Conta, A. I . : S t ra tég ia lui S tefan eel Mare 
in batal ia de la Baia (1476). — SRI, 1967. 
6. sz. 1127—1144. p . 

Bleckwenn, H . : Eu ropa kämpf t in F lan
dern . . . — ZfH, 1965. 202. sz. 150—159., 
1966. 203. sz. 4—8., 206. sz. 122—125., 208. 
SZ. 166—168., 1967. 209. sz, 8—12., 210. sz. 
51—54. p . 
[F landr iában harco l Európa. ] 

Falls, C : The siege of A r r a s : Condé ve rsus 
T u r e n n e . — AQ, 1967. 94. köt . 1. sz. 41— 
52. p . 1 t é rk . 
[Arras os t roma 1654-ben; Condé szemben 
Turenne-nel . ] 

Bosscher, Ph . M. : T h e four d a y s ' bat t le . — 
Some r e m a r k s and reflections. — RUSI J, 
1967. 112. köt . 645. sz. 56—65. p . 
[A holland—angol tenger i hábo rú négy
napos csatája 1666-ban.] 

Wolinski, J . : Mater iá ly do dziejów wo jny 
polsko—tureckiej (1672—1676). — SMHW, 
1967. 13. kö t . 1. sz. 220—269., 2. sz. 184—238. 
P-
[Okmányok az 1672—1676. évi l e n g y e l -
tö rök hábo rú tör ténetéhez.] 

Adolph-Auffenberg-Komarów, H. : Kampf 
gegen die T ü r k e n . Z u m 270. J a h r e s t a g 

[Az 1600—1945. évek európa i h á b o r ú i n a k 
végleges veszteségei.] 

Konieczny, St . : Ran ika wo jenna dawnie j a 
dzis. — MW, 1967. 9. sz. 51—63. p . 
[A p á n i k a h á b o r ú b a n régen és ma.] 

(217 v. Chr.) — Trp , 1967. 11. sz. 843—844. 
P-
[A hadművésze t — mindig ugyanaz . Les
állás a Tras imene i tónál.] 

Szeleckij, B. P . : R o ľ Szcipiona Mladsego v 
razvj azüvani i jugur t inszko j vo jnü i poli-
t icseszkaja pozicija ego k ruzska . — VDI, 
1967. 4. sz. 87—95. p . 
[Az ifjabb Scipio szerepe a Jugu r tha - f é -
le h á b o r ú k i r o b b a n t á s á b a n és k ö r é n e k 
pol i t ikai hatása . ] 

[(Nagy) Is tván s t ra tégiá ja a baia i ü t k ö 
zetben.] 

Gündisch, G.—Binder, P . : F r a m i n t a r i in 
Trans i lvan ia in p r ea jma razlboiului t a r a -
nesc din 1514. Razvra t i rea lui loan Se-
cuiul . — SRI, 1967. 3. sz. 289—305. p . 
[Nyugta lanság Erdé lyben az 1514. évi p a 
rasz tháború előtt. Székely J á n o s lázadá
sa.] 

Skrivanic, G. : T u r s k i pohôd pro t iv Uga r ske 
i osvajanje Beograda 1521. godine . — 
VoG, 1967. 3. sz. 143—175. p . 
[Török had já ra t Magyarország ellen és 
Belgrád bevétele.] 

Steinmetz, M.: Die En t s t ehung der m a r x i s 
t i schen Auffassung von Reformat ion u n d 
Baue rnk r i eg a ls f rühbürger l iche Revolu
tion. — ZG, 1967. 7. sz. 1171—1192. p . 
[A m a r x i s t a felfogás k ia laku lása a refor
mációról és pa ra sz tháború ró l , min t k o 
rai polgár i forradalomról . ] 

der Schlacht von Zenta . — S, 1967. 17. 
sz. 10. p . 
[A zentai csata 270. évfordulójára .] 

Wojtasik, J . : Ostatnia rozp rawa zbro jná z 
T u r k a m i i T a t a r a m i w 1698 r. — SMHW, 
1967. 13. köt. 1. sz. 63—127., 2. sz. 111—183. 
P-
[Az utolsó fegyveres összeütközés a tö
rökökke l és t a tá rokka l . ] 

Francis, A. D. : The G r a n d All iance in 1693. 
— HJ, 1967. 3. sz. 352—360. p . 
[A franciael lenes Nagy Szövetség.] 

Dickinson, H. T. : The Ear l of P e t e r b o 
rough ' s campaign in Valencia, 1706. — 
JSAHR, 1967. 45. köt . 181. sz. 35—52. p . 
[Pe terborough h a d j á r a t a Valenciában.] 

Rotstejn, E. : Daniel ' Defo i Szevernaja v o j 
na. — VI, 1967. 6. sz. 91—106. p . 
[Daniel Defoe és az Észak i háború . ] 

Hummelberger, W. : Belgrad 1717. — Tr, 1967. 
4. sz. 302—304. p . 
[Belgrád os t roma Savoyai J e n ő vezér le te 
alatt .] 

ÓKORI HADTÖRTÉNELEM 

KÖZÉPKORI HADTÖRTÉNELEM 

ÚJKORI HADTÖRTÉNELEM 
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Edmondson, s . : Quebec day . — AQ, 1967. 
[95.] köt . 1. sz. 57—58. p . 
[1759. szep tember 18-án a franciák; felad
j ák Quebec-et.] 

Syrett, D. : The West India m e r c h a n t s and 
t h e conveyance of the King 's t roops to 
the Car ibbean . 1779—1782. — JSAHR, 1967. 
45. köt. 183. sz. 169—176. p . 
[Nyugat- indiai k e r e s k e d ő k as az angol 
csapa tok száll í tása az Ant i l lákra . ] 

Carré, A. : Une campagne aux iles du Vent 
a la fin du regne de Louis XVI. — RHA, 
1967. 3. sz. 94—114. p . 
[Tengeri c sa ták XVI. Lajos u ra lkodása 
végén az angolok és f ranc iák között a 
Leeward szigeteknél, 1784—1786.] 

Herbst, S.: Pocza tk i polskiej wojny rewolu-
cyjnej 1794 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 2. 
sz. 3—81. p . 
[A lengyel fo r rada lmi h á b o r ú kezdete.] 

Podhorodecki, L . : Bi twa pod Kobylka 26. X. 
1794 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 2. sz. 82— 
104. p . 
[A Koby lka alat t i csata.] 

Sulek, Z . : P ro toko ly Deputac j i Tajnej Wi-
lenskiej 1794 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 
1. sz. 277—331., 2. sz. 239—293. p . 
[A Vilnói Ti tkos Li tván Küldöt tség jegy
zőkönyvei 1794-ből.] 

Goralskí, Z. : Misja Lanf reya w Warszawie 
w 1795 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 2. sz. 
105—110. p . 
[Lanfrey külde tése Varsóban.] 

Przewalski, S.: Bi twa pod Epila 24 czerwca 
1808 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 1. sz. 128— 
133. p . 
[Az Epila alatt i csata 1808. j ún ius 28-án, 
Spanyolországban. ] 

Nowackl, A. : Bi twa pod Albuera 16 maja 
1811 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 1. sz. 134— 
150. p . 
[Az Albuera mel le t t i csa ta 1811. má jus 
16-án Spanyolországban. ] 

Kazakov, N. L : Iz isztorii Buharesz tszkogo 
mi rnogo dogovora 1812 goda. — ISzSzSzR, 
1967. 3. sz. 125—128. p . 
[Az 1812. évi buka re s t i béke tá rgya lások 
történetéből .] 

Smerda, M.: Tazeni polského vojska prés 
české zeme v r. 1813. — HV, 1967. 3. sz. 
405—4,36. p . 
[Lengyel se regek h a d j á r a t a cseh földön.] 

Farinaccio, F . O.: San Mar t in a t Chacabuco. 
— MR, 1967. 2. sz. 15—21. p . 
[José de San Mart in , Argent ína nemzet i 
hőse és a chacabucói csata, 1814.] 

Dellers, E. : Schweize r t ruppen in n ieder län
dischen Diensten 1815—1828. — SS, 1967. 
42. évf. 22. sz. 448—450. p . 
[Svájci c sapa tok németalföldi szolgálat
ban.] 

Halicz, E. : D o k u m e n t y Hof-Haus-Staa tsar 
chiv o wspó lp racy policji f rancuskiej z 
wladzami carsk imi . — SMHW, 1967. 13. 
kö t . 2. sz. 294—296. p . 
[A Hof-Haus-Staa t sa rch iv d o k u m e n t u m a i 
a f rancia rendőrség együ t tműködésé rő l a 
cári h a t a l o m m a l az 1863—1864. évi lengyel 
felkelés idején.] 

Vuckovic, •v.-. Unu t rasn je krize Srbije i 
prvi svetski rat . — IC, 1965. 172—229. p . 
[Polit ikai válságok Szerb iában és az első 
v i lágháborúban . ] 

Saposnikov, B. : Na poroge mirovoj vo jnü . 
— VIZs, 1967. 3. sz. 80—85. p . 

Helmert, H. : Zu den Ursachen de r mi l i tä 
r ischen Siege P reus sens in den Kr iegen 
von 1864, 1866 und 1870/71. — ZM, 1967. 1. 
sz. 5—22. p . 
[A porosz ka tona i győzelem okai ró l az 
1864., 1866. és 1870—1871. évi háborúkban . ] 

Kalbe, G.: Das Füsi l ier-Batai l lon Schwarz -
burg-Rudols tad t 1866. — ZfH, 1967. 209. 
sz. 2—5., 210. sz. 34—39., 211—212. .sz. 62— 
66., 213. sz. 117—121. p . 
[A Schwarzburg-Rudols tad t lövészzászló
alj 1866-ban.] 

Beszkrovnüj, L. G.; Ruszszko- tureckaja vo j 
na 1877—1878 gg. i oszvoboditel 'naja bor ' -
ba ba lkanszk ih národov . — VI, 1967. 6. 
sz. 30—46. p . 
[Az 1877—1878. évi orosz—török h á b o r ú és 
a ba lkán i n é p e k felszabadító háborúja . ] 

Preston, A. W.: Sir Garne t Wolseley and 
the Cyprus expedi t ion, 1878. — JSAHR, 
1967. 45. köt. 181. sz. 4—16. p. 
[Garnet Wolseley és a ciprusi expedíció.] 

Szmolenszkij, V.: SzSA i T ihookeanszka ja 
vojna 1879—1884. gg. — NNI, 1967. 3. sz. 
16—30. p . 
[Az Egyesül t Ál lamok és a csendes-óceá
ni háború . ] 

Molhov, J a . : Bölgarszka ta art i leri ja v ot-
brani te lnoto szrazsenie pr i Szlivnica prez 
Szröbszko-bölgarszkata vojna 1885 g. — 
VISz, 1967. 5. sz. 22—44. p . 
[A bolgár tüzérség Szlivnica véde lmében , 
az 1885-ös szerb—bolgár háború idején.] 

Oeckel, H. : Z u m Volkswehrproblem im p r o 
le tar ischen Mi l i t ä rp rogramm v o m Aus
gang des 19. J a h r h u n d e r t s bis zum Vor
abend der Grossen Sozialist ischen Okto
ber revolu t ion . — ZM, 1967. 5. sz. 554—567. 
P-
[A pro le tá r ka tona i p rog ram népfelkelés 
problémája a 19. század végétől a NOSzF 
előestéjéig.] 

Millett, A. R.: The Genera l Staff a n d the 
Cuban in te rvent ion of 1906. — MA, 1967. 
31. köt. 3. sz. 113—119. p . 
[Az Egyesül t Ál lamok vezérkara és a ku
bai in tervenció 1906-ban.] 

Mortimer, J . S. : Commercia l in teres ts and 
Ge rman d ip lomacy in the Agadir crisis . 
— HJ, 1967. 3. sz. 440—456. p . 
[Kereskedelmi é rdekek és a néme t diplo
mácia az 1911. évi agadir i válság idején.] 

Nikolov, B. : Njakoi pouki ot izpolzuvaneto 
na otrjadi po otdelni naprav len i j a prez 
ba lkanszka ta vojna (1912—1913. g.) — 
VISz,, 1967. 5. sz. 55—60. p . 
[Néhány i r ányza t a csapat fe lhasználás 
e redménye i rő l a ba lkán i háborúban . ] 

Fussek, A.: Die F r a g e des böhmischen Aus
gleichs vor Beginn des Ers ten Wel tkr ie 
ges. — ÖGL, 1967. 2. sz. 65—71. p . 
[A cseh kiegyezés problémája az első vi
lágháború előtt.] 

Saposnikov, B . : V Varsavszkom v o e n n o m 
kruge . — VIZs, 1967. 1. sz. 75—88. p . 
[A varsói ka tona i körze tben 1912—1914 
között . — Visszaemlékezés.] 

[A vi lágháború küszöbén. Visszaemléke
zés.] 

Otto, H.; En t s tehung und Wesen der Blitz
kr iegs t ra teg ie des deutschen Imper ia l i s 
m u s im ers ten Weltkr ieg. — ZM, 1967. 4. 
sz. 400—414. p . 

Az első világháború 
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[A n é m e t imper ia l i zmus v i l l ámháborús 
s t ra tég iá jának kele tkezése és lényege az 
első v i lágháborúban . ] 

Kiszling, R. : R u m ä n i e n s u n d Bulgar iens P o 
lit ik bei Ausb ruch des Ers ten Wel tkr ie 
ges. — ÖGL, 1967. 1. sz. 9—19. p . 
[Románia és Bulgár ia pol i t ikája az első 
v i lágháború k i törésekor . ] 

Saposnikov, B . : Nacsalo mirovoj vojnü. — 
VIZs, 1967. 6. sz. 68—79. p . 
[A v i lágháború kezdete . Visszaemléke
zés.] 

Muhamedzsanov, M. M. : V. I. Lenin i mezs-
duna rodna ja szocialiszticseszfcaja molo-
dezs ' v godü pervoj mirovoj vo jnü . — 
NNI, 1967. 2. sz. 3—13. p . 
[Lenin és a nemzetközi szocialista ifjú
ság az első v i l ágháború éveiben.] 

Pisarev, J . A.: Nap ad Aus t ro -uga r ske n a 
Srbi ju i Crnu Goru 1914. godina. — VoG, 
1967. 2. sz. 95—122. p . 
[Az Osztrák—Magyar Monarchia szerbiai 
és montenegró i t ámadása . ] 

Nikolaieff, A. M. : More light on the inva
sion of Eas t P rus s i a in August , 1914. — 
AQ, 1967. 93. köt . 2. sz. 206—210. p . 
[Kelet-Poroszország inváz ió jának he lye 
sebb megítélése.] 

Zimmermann, H. : Begegnung de r Fede r 
fechter . Haben die par is ier Auto-Drosch-
ken fah re r 1914 die Marnesch lach t ge
w o n n e n ? — Ktr , 1967. 1. sz. 25^26. p . 
[Valóban a pár izs i t ax i sok n y e r t é k meg 
1914-ben a marne - i icsatát?] 

Kiau tschau , eine ehemal ige deutsche Kolo
nie in Ostasien, als b e m e r k e n s w e r t e 
Episode im Ers ten Weltkr ieg. — SS, 1967. 
42. évf. 19. sz. 403—404. p . 
[Az egykor i n é m e t kelet-ázsiai g y a r m a t 
Kiau tschau , min t az első v i l ágháború j e 
lentős epizódja.] 

Pfersmann—Eichthal, R. : S t andschü tzen u n d 
Tiroler Grenzschutz 1914/15. — ÖMZ, 1967. 
2. sz. 113—117. p . 1 t. 
[Népfelkelő lövészek és a tiroli h a t á r v é 
de lem 1914—1915-ben.] 

Silberstein, G. E. : The Serbian campaign of 
1915: its d ip lomat ic b a c k g r o u n d . — AHR, 
1967. 73. köt . 1. sz. 51—69. p . 
fAz 1915. évi szerbiai h a d j á r a t d ip lomá
ciai hát tere . ] 

Kamburov, G. : Pr ics in i za szpi rane presz-
ledvaneto na szöglasenszki te vojszki ot 
bö lgarszka ta a rmi ja prez 1915 g. — VISz, 
1967. 5. sz. 61—77. p . 
[A bolgár hadse reg az Antan t -c sapa tok 
t á m a d á s a ellen 1915-ben.] 

Zivanovic, M. Z. : O evakuaci j i s rpske vojs -
ke iz Albani je i n jenoj r eorgan izác iu na 
Krfu (1915—1916) p r e m a f rancusk im doku-
men t ima . — IC, 1965. 232—307. p . 
TA szerb hadse reg k ivonu lása Albániából 
és új jászervezése Korfuban, francia do
k u m e n t u m o k alapján.] 

Pisarev, A. J . : Okupaci ja Srbi ie i Crne Go
re 1915—1918. godine. — VoG, 1967. 3. sz. 
117—141. p . 
[Szerbia és Montenegro megszál lása 1915— 
1918-ban.] 

Stöokelle, G. : Die wicht igs ten Kriegsereig
nisse 1916. — S, 1966. 23. sz. 12—13., 1967. 
1. sz. 12. p . 
[Az 1916. év legfontosabb hadieseményei . ] 

Costantini, [A.] : La miss ion Ber the lo t en 
Roumanie 1916—1918. — RHA, 1967. 4. sz. 
57—67. p . 
[A r o m á n hadse reg új jászervezése . 
Ber the lo t f rancia t á b o r n o k kü lde té se Ro
mán iában . ] 

Cazaisteanu, C. : Lup t a mase lo r p o p u l ä r e 
impo t r iva ocupant i lor in ani i 1916—1918. 
— Analele , 1967. 3. sz. 50—65. p . 
[A n é p t ö m e g e k h a r c a a megszál lók ellen 
Romániában . ] 

Jouin, Y.: Hedjaz 1916—1918. Les compa
gnons f rançais de Lawrence . — RHA, 
1967. 4. sz. 107—121. p . 
[Hedzsász 1916—1918. Lawrence ő rnagy és 
a f rancia különí tmény. ] 

Wagner, A. : Die mil i tär ische Lage an der 
J a h r e s w e n d e 1916/17. — Tr, 1967. 1. sz. 
43-46. p . 
[A ka tona i helyzet az 1916—1917. évek 
fordulóján.] 

Wagner, A.—Wiener, F . : Der Wandel in der 
Kr iegführung . — Tr, 1967. 3. sz. 233—236. 
P-
[Változás a hadvise lésben 1917-ben.] 

Tonnelé, J . : La gue r r e nava le en 1917. — 
RHA, 1967. 4. sz. 5—20. p . 
[A tenger i hábo rú 1917-ben.] 

Morizon, A. : L ' av ia ton en 1917. — RHA, 1967. 
4. sz. SI—36. p . 
[A repü lés 1917-ben.] 

Chasteigner : L 'Amér ique avec nous . — 
RHA, 1967. 2. SZ. 105—118. p . 
[Amerika hadibalépésének 50. évforduló
jára . ] 

Lesouef, P . : L ' en t rée en gue r r e des Éta t s -
Unis et la miss ion du m a r é c h a l Joffre 
(avril—mai 1917). — RDN, 1967. 4. sz. 663— 
676. p . 
[Az Egyesül t Ál lamok hadba lépése és 
Joffre mar sa l l missziója az első világ
háborúban . ] 

Jouin, Y. : La par t ic ipa t ion f rançaise au 
t r an spo r t des t roupes amér ica ines . — 
RHA, 1967. 2. SZ. 119—128. p . 
[Franciaország szerepe a z a m e r i k a i csa
pa tok E u r ó p á b a való á tszál l í tásában.] 

Doepner, F . : Vor fünfzig J a h r e n . Augus t 
1917. Drei J a h r e e r s te r Weltkr ieg. — T r p , 
1967. 8. sz. 563—566. p . 
[Ötven évvel ezelőtt. Az első v i lágháború 
h á r o m éve.] 

Lauro, F . d i : L ' anno di Caporet to nella 
s tor ia délia l a gue r r a mond ia l e . — RM, 
1967. 10. sz. 1101—1118. p . 
[A capore t to i csata éve az első v i lághá
b o r ú tör ténetében. ] 

Stöckelle, G.: Krieg mit I ta l ien im J a h r e 
1917. — S, .1967. 20. sz. 12., 21. sz. 10—11. 
P. 
[Harcban Olaszországgal 1917-ben.] 

Wagner, A . : Das J a h r 1917 an de r Südwest 
front. Die 10. Isonzoschlacht . — Tr, 1967. 
5. sz. 423—428. p . 
[A dé lnyuga t i front 1917-jben. A 10. I son-
zo-csata.] 

Kiszling, R. : Das Kr iegs jahr 1917 an de r 
i ta l ienischen Fron t . — ÖGL, 1967. 7. sz. 
345—352. p . 
[1917 az olasz f ronton. A 10. Isonzo-csata.] 

Adolph-Auffenberg-Komarów, H. : Vor 50 
J a h r e n : die Hölle a m Isonzó. — S, 1967. 
9. sz. i l . p . 
[Az isonzói pokol.] 

Pusť, L : Angriff im Gebirge. Der Durch
b r u c h des IV/IR 7 bei Fl i tsch am 24. Ok
tober 1917. — Tr , 1967. 6. sz. 523—527. p . 
[Támadás hegyekben . Át törés Fli tschnél.] 

Lauro, F . d i : Il sogno di Carzano. Un epi-
sodo poco noto della g u e r r a alla fronte 
t r en t ina nel 1917. — RM, 1967. 9. sz. 973— 
985. p . 
[A carzanói á lom. Epizód a t r en tó i f ront
ról.] 
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Musat, S.: Eroicele bata l i i das fasura te de 
A r m a t a r o m á n a in va ra anu lu i 1917. — 
Analele, 1967. 3. sz. 3—15. p . 
[A r o m á n hadse reg hősi ha rca i 1917 n y a 
rán.] 

Radulescu, E. : Bata l ia de la Maras t i . — 
Analele, 1967. 3. sz. 16—22. p . 
[A maras t i i csa ta Román iában , 1917.] 

Ionescu, N . : A marases t i i csata. — Ko, 1967. 
8. sz. 1115—1121. p . 

Teclu, I. : Marea victorie de la Marases t i . — 
Analele , 1967. 3. sz. 23—33. p . 
[A marases t i i n a g y győzelem.] 

Dumitresci, P . : Lupte le de la Oituz. — Ana
lele, 1967. 3. sz. 34—39. p . 
[Harcok az Ojtozi-szorosban, 1917.] 

Romanescu, Gh.—Asproiu, V.: Mar tur i i 
s t ra ine despre ero ismul ostasi lor romai 
in lupte le de pe frontul din Moldova. — 
Analele , 1967. 3. sz. 40—49. p . 
[Román k a t o n á k hősiességének külföldi 
t anú i a moldva i a rcvona l harca iban . ] 

Stojanov, P . ; An t i r a tno raspolozenje na 
frontu u Makedoni j i k r a j e m 1917. i t okom 
1918. godine. — VoG, 1967. 3. sz. 35—45. p . 
[Háborúel lenes hangu la t a macedónia i 
f ronton 1917—1918-ban.] 

Chabanier, J . : La campagne d 'Albanie, 1917. 
— RHA, 1967. 4. sz. 68—74. p . 
[Az 1917. évi a lbánia i hadjára t . ] 

Wagner, A.: Westfront 1917. — Tr, 1967. 6. 
sz. 506—508. p. 
[A nyuga t i front 1917-ben.] 

Gnirs, B . : F landernsch lach t 1917. Der un 
ter i rd ische Minenkr ieg im Wytschaete— 
Bogen. — Trp , 1967. 4. sz. 256—259. p . 
[A f landriai csata 1917-ben. Földala t t i a k 
n a h á b o r ú a Wytschae te -kanyarban . ] 

Pédroncini, G. : Une crise except ionnel le : 
les refus collectifs d 'obéissance en 1917. 
— RHA, 1967. 4. sz. 75—84. p . 
[Rendkívüli válság n é h á n y f rancia egy
ségnél 1917-ben: az engedelmesség közös 
meg tagadása — „Éljen a f o r r a d a l o m " 
jelszóval.] 

Nobécourt: La victoire de la Maimaison 23— 
25 octobre 1917. — RHA, 1967. 2. sz. 129— 
143. p . 
[A malmaison i győzelem.] 

Adolph-Auffenberg-Komarów, H. : Zwei 
Bat te r ien entscheiden den Kampf. Zum 
50. J a h r e s t a g de r Schlacht bei Gaza. — 
S, 1967. 6. sz. 12. p . 
[Az osz t rák—magyar tüzérség döntő sze
repe a gazai csa tában, 1917.] 

Renke, M.: P rob l em rozbrojenia w okres ie 
m iędzywo jennym 1918—1939. — WPH, 1967. 
1. áz. 174—208. p . 
[A lefegyverzés p rob lémája a ké t vi lág
h á b o r ú közt i időszakban. ] 

Boros F . : O pro t iceskos lovenskych revizio-
n is t ickych p lanech Hor thyovské r eakce 
(1919—1920). — CCH, 1967. 3. SZ. 344—368. 
P-

Ferry, J . : Le Saha ra dans la guer re 1914— 
1918. — RHA, 1967. 4. sz. 85—96. p . 
[A Szaha ra az első v i lágháborúban . ] 

Wagner, A. : Der ' Z u s a m m e n b r u c h Russ
lands . Vor 50 J a h r e n . — Tr, 1967. 4. sz. 
327—330. p . 
[Oroszország összeomlása 50 év előtt.] 

Schöndorfer, U . : Der Seekr ieg 1917—1918. — 
Tr, 1967. 2. sz. 134—137. p . 
[A tenger i h á b o r ú 1917—1918-ban.] 

Krizman, B . : P rédá ja ausz t rougarszkog ra t -
nog brodovl ja u Pul i 1918. godine. — 
VoG, 1967. 2. sz. 239—266. p . 
[Az osz t rák—magyar had iha jók á tadása 
1918-ban.] 

Green, H. : T h e old contempt ib les . — AQ, 
1967. [95.] köt . 1. sz. 80—88. p . 
[Az angol regulár i s hadse reg az első vi
l ágháborúban . ] 

Green, H. : T h e te r r i tor ia ls in the Firs t 
World War. — AQ, 1967. 94. köt. l. sz. 
69—78. p . 
[Brit népfelkelő k a t o n á k az első vi lághá
borúban . ] 

Rilling, J . : Fre iwi l l igenformat ionen im 1. 
Weltkr ieg. — S, 1967. 16. sz. n . , 13. p . 
[ önkén te s a lakula tok az első v i lághábo
rúban. ] 

Richard: L 'escadri l le La Faye t te . — FAF, 
1967. 238. sz. 16—31. p . 

[A La Faye t te - repü lőszázad Amer ika i 
önkén tes r epü lők F ranc iao r szágban az el
ső v i lágháborúban . ] 

Kling—Stein: Maschinengewehr—Format io
n e n 1914/18. — ZfH, 1967. 214. sz. 169—172. 
P. 
[Géppuskás a lakula tok 1914—1918-ban.] 

Dillard, W. S.: Could t h e t a n k have been 
the decisive factor in World War I? — A, 
1967. 3. sz. 45—52. p . 
[Döntő tényező lehetet t -e a harckocs i az 
első v i lágháborúban?] 

Dreetz, D . : Zur Bi ldung von Mili tärgefan
genenkompan ien im deu tschen Heer 
w ä h r e n d des ers ten Weltkr ieges . — ZM, 
1967. 4. sz. 462—468. p . 
[Hadifogolyszázadok a lak í tása a német 
hadse regben az első v i l ágháború alatt.] 

Robbins, K. G.: Lord Bryce a n d the First 
World War. — HJ , 1967. 2. sz. 255—278. p . 
[Lord Bryce és az első vi lágháború.] 

Sacillo, K. F . : „De lo" po lkovn ika Mjaszoe-
dova. — VI, 1967. 4. sz. 103—116. p . 
[Mjaszoedov ezredes , ,ügye".] 

A Hor thy- reakc ió csehszlovákel lenes re 
víziós tervei.] 

Majszkij, I. M.: Szt ranicü iz dnevn ika . 1935 
god. — NNI, 1967. 1. sz. 102—113. p . 
[Majszkij naplójából .] 

Rütov, A. G.: V Ki tae . — VIZs, 1967. 9. sz. 
73—81. p . 
[Egy szovjet önkéntes repülő visszaem
lékezései a j apán t á m a d ó k elleni ha rc ra 
Kínában , 1937—193«.] 

LEGÚJABBKORI HADTÖRTÉNELEM 

A két világháború közötti korszak hadtörténelme 

— 568 — 



A spanyol polgárháború 

Vorspiel zum Zwei ten Weltkr ieg v o r 30 
J a h r e n . — Kt r , 1967. 3. sz. 92. p . 
[A másod ik v i l ágháború előjátéka. A spa
nyol po lgárháború . ] 

Sobczak, K.: Hiszpania w l a t ách 1936—1939 
— wojskowa poligon doswiadczalny. — 
MW, 1967. 10. sz. 64—84. p . 
[Spanyolország — ka tona i k ísér le t i lő
tér.] 

Mereckov, K. A. : Pod Madr idom. — VI, 1967. 
12. sz. 109—120. p . 

Eichholtz, D.—Hass, G.: Zu den Ursachen 
des zweiten Weltkr ieges u n d den Kriegs
zielen des deu t schen Imper ia l i smus . — 
ZG, 1967. 7. sz. 1148—1170. p . 

[Boltin] E.: A la veille de la gue r re . — 
RMSov, 1967. 2. sz. 46—48. p . 
[A másod ik v i lágháború előestéjén.] 

Bell, P . M. H. : Hit ler et les origines de la 
seconde g u e r r e mondia le . — RHDGM, 
1967. 67. sz. 1—12. p . 
[Hitler és a másod ik v i lágháború kezde
te.] 

Schunke, J . : Z u m Ausb ruch des zweiten 
Weltkr ieges im J a h r e 1939. — ZM, 1967. 
2. sz. 210—216. p . 
[Megjegyzések a másod ik v i l ágháború 
ki töréséhez.] 

Viault, B . : Les démarches p o u r le r é t ab 
l issement de la pa ix ( sep tembre 1939— 
août 1940.) — RHDGM, 1967. 67. sz. 13— 
30. p . 
[Lépések a b é k e he lyreá l l í t ásá ra 1939 
szeptember és 1940 augusz tusa között .] 

Groszszman, A. Sz.: Germano—ital ' janszkie 
otnosenija v 1939 g. — VI, 1967. 5. sz. 51— 
69. p . 
[A német—olasz viszony 1939-ben.] 

Liss, U.: Noch e inma l : La Char i té 1940. — 
ASM, 1967. 12. sz. 729—733. p . 
[Még egyszer : La Chari té 1940-ben. Tit
kos a k t á k a f rancia és svájci ka tona i fő
pa r an csn o k ság o k tárgyalásai ról . ] 

Wülequet, J . : Les fascismes belges et la se
conde gue r re mondia le . — RHDGM, 1967. 
66. sz. 85—109. p . 
[A belga fas izmus és a másod ik világ
háború . ] 

Noszkov, A. : Norvegi ja v p i a n a h fasiszt-
szkoj German i i i Anglii . — VIZs. 1967. 6. 

sz. 29—40. p . 
[Norvégia a fasiszta Németország és 
Anglia terveiben.] 

Hayes, p . M.: Bref aperçu de l 'h is toire de 
Quisling et du gouve rnemen t de la Nor
vège de 1940 a 1945. — RHDGM, 1967. 66. 
sz. 11—30. p . 
[Rövid tö r téne lmi á t tek in tés Quisl ingről 
és a norvég kormányró l . ] 

[Madrid alatt , 1936—1937-ben. Visszaemlé
kezés.] 

Mereckov, K. A.: Pod Gvada l aha ro j . — 
VIZs, 1967. 7. SZ. 53—61. p . 
[Guadala jara alat t , 1936—1937-ben. Visz-
szaemlékezés.] 

Gavrilov, J a . : P o b e d a reszpubl ikanszkoj ar~ 
mii Iszpani i pod G vada l aha r o j . — VM, 
1967. 3. sz. 55—62. p , 
[A köz tá rsasági hadse reg győzelme G u a 
da la ja ra alatt.] 

[Adalékok a másod ik v i l ágháború oka i 
hoz és a német imper i a l i zmus h á b o r ú s 
céljaihoz.] 

Furtenbach, B . : Sweden dur ing the Second 
World War . — RIHM, 1967. 26. sz. 74—91. 
P. 
[Svédország a másod ik v i lágháború alatt .] 

Lipták, L. : Mada r sko v pol i t ike s lovenského 
s t a tu v rokoch 1939—1943. — HC, 1967. 1. 
sz. 1—35. p . 
[A szlovák á l lam Magyarországga l k a p 
csolatos polit ikája.] 

Glasneck, J . : Die deu tsche Türke i -Pol i t ik 
u n d der Überfal l auf die UdSSR. — ZG, 
1967. 2. sz. 253—259. p . 
[A n é m e t e k tö rökország i poli t ikája és a 
Szovjetunió e l leni t ámadás . ] 

Hytier, A. D. : La pol i t ique des Éta ts-Unis 
en Eu rope en t re 1939 et 1941. (D 'après 
les documents d ip lomat iques Américains . ) 
— RHDGM, 1967. 67. sz. 31—50. p . 
[Az Egyesül t A l l amok eu rópa i pol i t ikája 
1939—1941 között.] 

Barrett, R. J . : Jo in t b o a r d on defense. — 
MR, 1967. 10. SZ. 75—82. p . 
[Kanada és az Egyesül t Ál lamok 1940-ben 
a l aku l t közös véde lmi tanácsa . ] 

Kriegel, A.: La dissolut ion du „ K o m i n t e r n " . 
— RHDGM, 1967. 68. sz. 33—43. p . 
[A Komin t e rn feloszlása.] 

Berezskov, V. M.: Tegeran , 1943. god. — 
NNI, 1967. 6. sz. 87—99. p . 
[Teherán, 1943. Visszaemlékezés.] 

Israeljan, V.: L 'Union Soviét ique et la con
férence de Crimée. — RHDGM, 1967. 68. 
sz. 45—64. p . 
[A Szovjetunió és a k r í m i konferencia . ] 

Schneider, F . Th . : Rét rospec t ive h i s to r ique . 
1944—1945: les p o u r p a r l e r s en v u e d 'une 
capi tu la t ion des forces a l l emandes en 
I tal ie du Nord . — RMS, 1967. 6. sz. 237— 
253. p . 
[Megbeszélések az északolaszországi n é 
me t k a t o n a i e rők kapi tu lác ió járól , 1944— 
1945.] 

Második világháború 

A háború jellege, a második világháború hadtörténetírása 
problémái 

A második világháború politikai és diplomáciai története 
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Hadi-, gazdasági- és társadalmi potenciál 

Donát, G.; Die Leistungen der deutschen 
Rüstungsindustrie im 2. Weltkrieg. — 
WR, 1967. 6. sz. 329—339. p. 
[A német hadiipar teljesítménye a má
sodik világháborúban.] 

Checinski, M.: Die Umstellung der Land
wirtschaft und der Ernährungswirtschaft 
im faschistischen Deutschland auf die 
Bedürfnisse des Krieges. — ZM, 1967. 3. 
sz. 323—334. p. 
[A fasiszta Németország mezőgazdaságá
nak és élelmezési gazdaságának átállítása 
a háború szükségleteire.] 

Czollkek, R.—Elchholtz, D.: Die deutschen 
Monopole und der 22. Juni 1941. Doku
mente zu Kriegszielen und Kriegspla
nung führender Konzerne beim Überfall 
auf die Sowjetunion. — ZG, 1967. 1. sz. 
64—76. p. 
[A német monopóliumok és 1941. június 
22. Dokumentumok a vezető német nagy
konszernek háborús céljairól és háborús 
terveiről a Szovjetunió elleni támadás 
megindulásakor.] 

Bleyer, W. : Voraussetzungen und Vorberei
tung einer „totalen" Kriegswirtschaft in 
Deutschland 1941—1942. — ZM, 1967. 6. sz. 
711—722. p. 
[A totális hadigazdaság feltételei és elő
készítése Németországban 1941—1942-ben.] 

Zaszlavenko, G : Voenno-ekonomicseszkaja 
i politicseszkaja podgotovka Germanii k 
letnému nasztupleniju 1943. goda. — VIZs, 
1967. 3. sz. 24—31. p. 
[Németország hadigazdasági és politikai 
felkészültsége az 1943. évi támadásokra.] 

Malan'in, K. : Proval „blickriga" v cifrán 
poter' nemecko-fasisztszkoj armii. — 
VIZs, 1S67. 12. sz. 80—86. p. 
[A villámháború kudarca a német-fa
siszta hadsereg veszteségeit kimutató szá
mokban. Dokumentumok.] 

Prucha, V.: Základni rysy válecného rize-
ného hospodárstvi v česky zemich v le-
tech nacistické okupace. — HV, 1967. 2. 
sz. 215—239. p. 
[Az irányított hadigazdálkodás jellege 
cseh területen a náci megszállás évei
ben.] 

Müller, N.: Zur Rolle der Wéhrmachtfüh-
rung bei der Planung und Vorbereitung 
des faschistischen Okkupationsregimes in 
den besetzten sowjetischen Gebieten 
(1940—41.) — ZM, 1967. 4. sz. 415—431. p. 
[A Wehrmaohtparancsnokság szerepe a 
fasiszta megszálló-rezsim tervezésében és 
előkészítésében a megszállt szovjet terü
leteken.] 

Rascate, M. : L'organisation et le role de 
l'État soviétique pendant la guerre. — 
RHDGM, 1967. 68. sz. 1—14. p. 

MaCLachlan, D.: Naval intelligence in the 
Second World War. — RUSIJ, 1967. 112. 
köt. 647. sz. 221—228. p. 
[Haditengerészeti hírszerzés a második 
világháborúban.] 

[A szovjet állam szervezete és szerepe a 
második világháború alatt.] 

Laran, M. : Le folklore soviétique (1941— 
1945) : armée psychologique et document 
historique. — RHDGM, 1967. 68. sz. 65— 
81. p. 
[A szovjet folklór (1941—1945): pszicholó
giai fegyver és történelmi dokumentum.] 

Czajor, J.—Majchrzak, F. : Ekonomiczne 
podstawy zwyciestwa Zwiazku Radziec-
kiego w czasie drugiej wojny swiatowej. 
— MW, 1967. 9. sz. 3—19. p. 
[A Szovjet Hadsereg győzelmének gaz
dasági alapjai a második világháború
ban.] 

Girault, R. : L'effort humain de l'arriére 
pendant la premiere partie de la grande 
guerre patriotique, 1941—1943. — RHDGM, 
1967. 68. sz. 15—31. p. 
[A hátország erőfeszítése a Nagy Hon
védő Háború első szakaszában.] 

Leszczynski, J. : Radziecki przemsly lotni-
czy w okresie Wielkiej Wojny Narodo-
wej. — WPL, 1967. 11. sz. 84—98. p. 
[A szovjet repülőgépipar a Nagy Hon
védő Háború időszakában.] 

Leighton, R. M.: Les armes ou les armées: 
origines de la politique d'„arsenal de la 
démocratie". — RHDGM, 1967. 65. sz. 7— 
23. p. 
[Az Egyesült Államok politikai dilemmá
ja 1941-ben: — mint a „demokrácia fegy
vertára" fegyverekkel vagy hadsereggel 
vegyen-e részt a német fasizmus elleni 
háborúban.] 

Schlauch, W.: Leih- und Pachthilfe an die 
Sowjetunion: Ein vergessenes Kapitel des 
2. Weltkriegs. — WR, 1967. 6. sz. 340—434. 
p. 
[Kölcsön- és bérleti segély a Szovjetunió

nak.] I 
Blum, A. A.—Grossmann, J.: La lutte pour 

une armée nombreuse et les problèmes 
de main-d'oeuvre industrielle. — RHDGM, 
1967. 65. sz. 25—36. p. 
[Harc egy nagylétszámú hadseregért és 
az ipari munkaerő problémája.] 

Donát, G. : Über den Munitionsverbrauch 
der US-Truppen auf dem europäischen 
Festland im zweiten Weltkrieg. — ASM, 
1967. 1. sz. 28—29. p. 
[Az amerikai csapatok lőszerfelhasználása 
az európai szárazföldön a második vi
lágháborúban.] 

Donát, G. : Über den Munitionsverbrauch 
der Roten Armee im 2. Weltkrieg. — 
WR, 1967. 12. sz. 685—691. p. 
[A Vörös Hadsereg lőszerfelhasználása a 
második világháborúban.] 

Szergeev, F. M.: Amerikanszkaja razvedka 
poszle katasztrofü v Perl-Harbore. — NNI, 
1967. 3. sz. 114—126. p. 
[Az Egyesült Államok hírszerzése a Pearl 
Harbour-i katasztrófa után.] 

Katonai hírszerzés 
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Katonai propaganda 

Kühne, H.: Faschis t ische Aus landspropa
ganda w ä h r e n d des zweiten Weltkr ieges . 
— M, 1967. 2. sz. 155—164. p . 
[Német fasiszta külföldi p r o p a g a n d a a 
második v i l ágháború alatt.] 

Berghahn, V. R.: Meinungsforschung im 
„Dri t ten R e i c h " : Die M u n d p r o p a g a n d a -
Aktion der W e h r m a c h t i m letzten Kr iegs
ha lb jahr . — MM, 1967. 1. sz. 83—119. p . 
[Véleménykuta tás a H a r m a d i k Biroda
lomb an : A Wehrmach t szá jp ropaganda-

Klipa, B . : Di lema n e m e c k é vá lky (1933— 
1941). — HV, 1967. 2. SZ. 240—302. p . 
[A német h á b o r ú d i l emmája : a kétf ron
tos háború . ] 

Dasicsev, V. : K voproszu o voenno-ekono-
micseszkom plani rovani i vojnu git ierov-
szkim komandovan iem. — VIZs, 1967. 7. 
sz. 66—79. p . 
[A hi t le r i s ta hadveze tés hadigazdasági 
te rvezésének kérdéséhez . D o k u m e n t u 
mok.] 

íz s z t enog rammü szovescsenija v sz tavke 
v e r m a h t a ot 9 j anvar j a 1941 goda. — 
VIZs, 1967. 2. sz. 79—83. p . 
[A W e h r m a c h t főparancsnokság 1941. j a 
n u á r 9-i t a n á c s k o z á s á n a k sz tenogramjá-
ból. Dokumen tumok . ] 

Blum, I . : Po l acy w Zwiazku Radzieckim. 
Wrzesien 1939 — maj 1943. r. — WPH, 
1967. 1. sz. 146—173. p . 
[Lengyelek a Szovjetunióban 1939 szep
t embere és 1943 májusa között.] 

Malan'in, K. : Razvit ie o rganizac ionnüh form 
s z u h o p u t n ü h vojszk v Velikoj Otecseszt-

vennoj vojne . — VIZs, 1967. 8. sz. 23— 
39. p . 
[A szárazföldi csapa tok szervezésének 
fejlődése a Nagy Honvédő Háborúban . ] 

Bolle, H.: Der Oberbefehl im Bündniskr ieg . 
Über legungen zur Koal i t ionskr iegführung 
am Beispiel Eisenhowers . — WR, 1967. 8. 
sz. 452—472., 9. sz. 497—522. p . 

Cigliana, C : La Strategie tedesea nel l 'es ta te 
au tunno 1940. — RM, 1967. 4. sz. 429—434. 
P-
[A néme t s t ra tég ia 1940 n y a r á n és őszén.] 

Dasicsev, V.: Dokumen tá ln i iztocsniki za 
sz t ra tegi ja ta na germanszk i ja imilitarizöm 
prez v tora ja szvetovna vojna . — VISz, 
1967. 2. sz. 65—79. p . 
[Fo r r á sdokumen tumok a néme t mil i tar iz
mus s t ra tégiá jához a másod ik v i lághábo
rúban. ] 

Szemenov, V. : í z opüta organizáci i i vede-
nija operaci j na Szevero—Západnom na -
pravleni i . — VIZs, 1967. 9. sz. 40—50. p . 
[A Nagy Honvédő Háború észak-nyugat i 
i r ányú hadműve le t e inek szervezési és ve 
zetési tapasztalatai ról . ] 

Ivanov, V.—Arhipov, A.: Rukovodsztvo 
voennümi dejsztvi jami na TVD po opütu 
vtoroj mirovoj vojnü. — VM, 1967, 4. sz. 
70—81. p . 
[A h a r c c s e l e k m é n y e k vezetése a hadszín

akciója az utolsó hábo rús félévben. Do
k u m e n t u m o k . ] 

Geyr von Schweppenburg, L . : Stal ins Vor
bere i tung zum Krieg gegen Deutsch land 
— eine Zwecklegende . — ASM, 1967. 6. 
sz. 354—356. p . 
[Sztálin Németország elleni h á b o r ú s elő
készüle te — célzatos legenda.] 

Glarner, H : Freibi l le t te für Deser teure . — 
ASM, 1367. 8. sz. 465—468. p . 
[Szabadjegy szökevényeknek . A másod ik 
v i lágháború ha rc t é r i röpcédulái . ] 

[Főparancsnokság a szövetségi h á b o r ú 
ban . Koalíciós hadveze tés E i senhower 
példája szerint.] 

Groehler, C : P r o b l e m e der al l i ierten Koa
l i t ionskr iegführung zwischen Casablanca 
u n d Teheran . — ZM, 1967. 2. sz. 147—160. 
P-
[A szövetségesek koalíciós hadveze tésé
n e k p rob lémái a Casablancái és t e h e r á n i 
konferencia közti időben.] 

Rzepski, S.: Organizacja i szkolenie 8 dy-
wizji p iechoty w 1944 r. — WPH, 1967. 
3. sz. 41—84. p . 
[A lengyel 8. gyaloghadosztá ly szerve
zése és k iképzése 1944-ben.] 

Jurgielewicz, W. : S tan l iczbowy i o rgan i -
zacyjny Ludowego Wo j ska Polskiego w 
przeddzien zakonezenia drugiej w o jny 
swia towej . — WPH, 1967. 2. sz. 156—200. p . 
[A Lengyel Néphadse reg lé tszáma és szer
vezési á l lapota a másod ik v i l ágháború 
befejezése előtt.] 

Block, F . : Z u m Einsatz br i t i scher K o m 
m a n d o t r u p p e n im zweiten Weltkr ieg. — 
M, 1967. 5. sz. 700—709., 6. sz. 874—882. p . 
[Brit k o m a n d ó c s a p a t o k bevetése a máso
d ik v i l ágháborúban . ] 

Artemiev, V. P . : Soviet vo lunteers in t h e 
G e r m a n a r m y . — MR, 1967. 11. sz. 56— 
64. p . 
[Ukrán nac ional i s ták a n é m e t hadse reg 
ben a másod ik v i lágháború alatt .] 

t é ren a másod ik v i lágháború tapasz ta la 
ta i alapján.] 

Wünsche, W. : P r o b l e m e der En twick lung 
des Angr i f fs tempos der sowjet ischen 
T r u p p e n im zweiten Wel tkr ieg . — ZM, 
1967. 1. sz. 38—46. p . 
[A szovjet csapatok t ámadás i ü t e m e fe j 
lődésének p rob lémái a másod ik vi lághá
borúban . ] 

Maculenko, V.: Razvi t ie opera t ivnogo isz-
kuszsztva v nasz tupa te l ' nüh operaci j ah. 
— VIZs, 1967. 10. sz. 39—53. p . 
[A hadműve le t i művésze t fejlődése a 
Nagy Honvédő H ábo r ú t á m a d ó h a d m ű v e 
leteiben.] 

Tur, M.: í z opü ta preszledovani ja vo fron-
tovüh nasz tupa te l ' nüh operaci jah . — 
VIZs, 1967. 3. sz. 15—23. p . 
[A front t á m a d ó h a d m ű v e l e t e k üldözési 
tapaszta la tából . ] 

Boltin, E. : Le t r i o m p h e de l 'ar t mi l i ta i re 
soviét ique. — RMSov, 1967. 11. sz. 45—48. 
P-

Szervezés, vezetés 

A második világháború hadművészete 
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[A szovjet hadművészet sikere. A szov
jet stratégia végső győzelme. A hadmű
veleti művészet és a taktika, 1944—1945.] 

Dolata, B.: Niektoré problémy rozwoju 
radzieckiej sztuki operacyjnej. — MW, 
1967. 2. sz. 71—86. p. 
[A szovjet hadműveleti -művészet fejlő
désének néhány vonása.] 

Rotmisztrov, P.: Boevüe primenenie brone-
tankovüh i mehanizirovannüh vojszk. — 
VIZs, 1967. 12. sz. 38^18. p. 
[A harckocsizó és gépesített csapatok 
harci alkalmazása a Nagy Honvédő Há
borúban.] 

Rjazanszkij, A.: Taktika tankovüh vojszk v 
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T A N U L M Á N Y O K 

A SZOVJET MILÍCIA TÖRTÉNETÉBŐL 

(1917—1920) - > / 

Sz. M. Kljackin 

Szovjetunió Fegyveres Erői 1917—1920 közötti építésének története min
dig vonzotta a szovjet történészek érdeklődését. A fő figyelmet azonban 
a Vörös Hadsereg szervezési és építési problémáira fordították, ugyanakkor 
a milícia létrehozásának és fejlesztésének kérdéseit egyáltalában nem vilá
gították meg. A szovjet hadseregépítés történetének efféle szemlélete nem 
adott valóságos és teljes képet erről a fontos folyamatról, nem tárta fel 
azokat a nehézségeket, amelyeket a szovjet népnek a szocialista haza katonai 
védelmének szervezése során le kellett küzdenie. Így az olvasóban az a be
nyomás támadt, mintha október első napjait követően a kommunista párt 
és a kormány azonnal hozzá látott volna az állandó reguláris Vörös Had
sereg megteremtéséhez. 

A szovjet hadseregépítés történetének csaknem negyedszázados tanulmá
nyozása meggyőzött arról, hogy október után a kommunista párt és a szov
jet kormány az ország katonai védelmének szervezése során nem azonnal 
fogott hozzá az állandó reguláris Vörös Hadsereg építéséhez, hanem a nép 
erőfeszítéseit a proletár milícia megteremtésére irányította. Csak a katonai 
helyzet romlása kényszerítette őket az elfogadott tervek megváltoztatására, 
és arra, hogy hozzálássanak a Vörös Hadsereg megteremtéséhez. Ám a kom
munista párt és a szovjet kormány a Vörös Hadsereg létrehozása során a 
milícia építéséről sem mondott le. 

Tudományos kutatásaink eredményét az 1965-ben Moszkvában megjelent 
„Október védelmében" című monográfiában fejtettük ki. Ebben a cikkben 
kellő átdolgozásban adjuk közzé monográfiánk néhány anyagát, amelyek 
megvilágítják a szovjetköztársaságban 1917—1920 között végbement mi-
líciaépítés történetét. 

Az októberi forradalom győzelme után országunkban nehéz katonai hely
zet alakult ki. A megdöntött földesurak és kapitalisták kísérletet tettek 
arra, hogy megsemmisítsék az alighogy megszületett szovjethatalmat, é s ^ 
külföldi imperialisták támogatásával polgárháborút robbantottak ki az or
szágban. A földesúri-burzsoá ellenforradalom lángja fellobbant a Donnál 
és Eszak-Kaukázusban, a Kaukázuson túl és Közép-Ázsiában, az Uraiban 
és Szibériában s még sok más területen. 

Országunk katonai helyzetét megnehezítette az is, hogy hadiállapotban 
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volt az osztrák—német blokk államaival, amelyek az orosz fronton több 
mint 158 gyalog- és lovashadosztályt tartottak, több mint 1,5 millió jól fel
szerelt és kiképzett katonával, akik minden percben készen álltak, hogy 
rátörjenek a fiatal szovjet országra. 

A katonai-politikai helyzet azt követelte a kommunista párttól és a szov
jet kormánytól, hogy azonnal szervezze meg a szovjetköztársaság katonai 
védelmét a belső és külső ellenséggel szemben. Ez rendkívül nehéz és bonyo
lult dolog volt. E téren a győzedelmes proletariátusnak — természetesen — 
nem volt gyakorlata, a feladatot viszont az egyre tartó háború, a nemzet
közi imperializmus fenyegető katonai invázióiának körülményei között, a 
sokéves imperialista háború okozta gazdasági összeomlás és a tömegek 
szörnyű kimerültsége közepette rövid idő alatt végre kellett haitani. Míg 
a belső ellenforradalom elleni harcban a szovjethatalom a kisszámú, nem 
eléggé felszerelt és rosszul kiképzett Vörös Gárdára támaszkodhatott, addig 
a nemzetközi imperializmus reguláris hadseregével szemben a szovjetköz-
társaság védelmére olyan fegyveres erőre volt szükség, amely képes kor
szerű háborút folytatni. De abban az időben ilyen fegyveres erők a szovjet-
köztársaságban nem voltak. A párt és a szovjet kormány számot vetve a 
kialakult nemzetközi és belső helyzettel, elhatározta: mindaddig, amíg nem 
jönnek létre a szovjet fegyveres erők, az ország védelmét a Vörös Gárda 
mellett a régi hadsereg forradalmi katonai erőire bízza. 

A szovjet kormány határozata a forradalom során Oroszországban ki
alakult reális helyzetből indult ki.^Mindenekelőtt az 1914—1917-es háború 
idején Oroszország régi hadserege komoly változásokon ment keresztül. 
Már 1917 őszére megszűnt a burzsoázia támasza lenni és fele részben bol
sevik volt.1 Segítséget nyújtott a munkásoknak és a falusi szegényeknek a 
szovjethatalom megteremtéséért és megszilárdításáért vívott harcban. Ezért 
a bolsevikoknak, a szovjet kormánynak nem volt oka arra, hogy a szovjet-
köztársaság védelmére igénybe ne vegye a régi hadsereg forradalmi katonáit. 
Ugyanakkor figyelembe véve a régi hadseregben végbement minőségi vál
tozásokat, a bolsevikok nem feledkeztek meg arról sem, hogy az eszer-men-
sevik politika és taktika következtében a régi hadsereg a cárizmus meg
döntése után is a cári tábornokok és tisztek kezében maradt, s ezért meg
őrizte kornyilovista szellemét.2 Abból a célból, hogy kiválaszthassák a had
sereg forradalmi elemeit és felhasználhassák őket az ország védelmére, 
határozottan szét kellett zúzni a régi hadsereget. E feladat végrehajtását 
tehát a szocialista forradalom érdekei diktálták. Ez a marxizmus program
szerű követelménye volt. „Minden győztes forradalom első .feladata — Marx 
és Engels több ízben hangsúlyozták ezt — a következő volt: szétzúzni a 
régi hadsereget, feloszlatni és újjal felcserélni.''5 

Ilyen módon a marxizmus a győzelmes proletariátustól azt követelte, hogy 
zúzza szét a régi hadsereget, oszlassa föl és váltsa fel új katonai szervezettel, 
így járt el a maga idejében a Párizsi Kommün. Első rendelkezésével meg
szüntette az állandó hadsereget és felcserélte a felfegyverzett néppel.4 Abban 
az időben, amikor a Párizsi Kommün megvalósította ezt a fontos aktust, 
erős forradalmi katonai szervezettel — a felfegyverzett népet jelképező 
Nemzeti Gárdával — rendelkezett.5 Ez a fegyveres erő ímegbízható támasza 
lehetett a Párizsi Kommünnek az ellenséggel vívott harcában. 

i Lásd : Lenin Művel 30. köt. Budapes t , Szdikra. 1953, 254. o. 
<-2.Lásd: Lenin Művei 28. köt . Budapest» Szikra, 1952. 290. o. 

3 UQ. , . . 
'4 Lásd : Lenin Művei 25. köt . Budapes t , Szikra. 1952. 448. o. 
•i Lásd : TlapHíKCKaa KoKHywa 1871 r. t. I . M., 1961. 163, 286, 324—325, 345. o. (oroszuk) 
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De a Párizsi Kommün tapasztalatát a szovjetköztársaság nem ismétel
hette meg vakon. A régi hadsereg feloszlatása a szovjétköztársaságban ak- i 
kor, amikor az ország hadiállapotban volt és nem rendelkezett a katonai 
védelemhez szükséges erőkkel, nemcsak lefegyverzését jelentette volna, ha
nem valósággal utat nyitott volna az ellenségnek, és ez a szovjethatalom 
elkerülhetetlen pusztulásához vezetett volna. A régi hadsereg szétzúzásának 
ez a formája a mi országunkban kialakult feltételek között nem valósulha
tott meg. Ugyanakkor nem lehetett megtartani a régi hadsereget ellenfor
radalmi parancsnoki állományával. A. régi hadsereget határozottan szét 
kellett zúzni, de ezt úgy kellett végrehajtani, hogy a szovjetköztársaságnak 
lehetősége legyen arra, hogy minél sikeresebben oldja meg katonai védel
mének szervezésével kapcsolatos összes feladatait. 

Lenin új módon oldotta meg a régi hadsereg szétzúzásának kérdését. Mi
közben a bolsevikok forradalmi stratégiáját és taktikáját kidolgozta, különös 
figyelmet fordított a cári hadseregben ,végzett forradalmi munka tapasz
talatára. Még az 1905—1907-es forradalomban rámutatott arra, hogy az ál
landó hadsereg szétzúzásához és a felfegyverzett néppel való felváltásához 
nem kötelező egyidejűleg feloszlatni a régi hadsereget. Elegendő ehhez a 
hadsereg demokratizálása.6 

Mint ismeretes, az orosz hadsereg demokratizálásának alapját a februári 
forradalom napjaiban már lerakták. Jelentős szerepet játszott e folyamat 
kibontakozásában a Munkás- és Katonaküldöttek Petrográdi Szovjetjének 
a Petrográdi Katonai Körzet helyőrségére vonatkozó I. számú parancsa. 
A hadseregben bevezették a választott katonai bizottságokat, megszüntették 
a tábornoki és tiszti címeket. A katonák szolgálaton kívül egyenlő politikai 
jogokat élveztek az összes polgárokkal stb. Röviddei e parancs közzététele 
után a demokratizálódás az egész hadseregre kiterjedt. A hatalmon levő 
eszerek és mensevikek politikája és taktikája következtében a demokrati
zálódás abban az időben nem ment túl a szokványos burzsoá reform kere
tein. Az eszerek és mensevikek a katonai bizottságokban és tanácsokban 
magukhoz ragadták az összes fontos pozíciókat és a demokratizálódást a 
földesurak és tőkések érdekében használták fel. A hadseregben továbbra is 
megmaradtak az antidemokratikus intézmények, és ami a fő, a hatalmat a 
reakciós tábornokok és tisztek tartották kezükben. És bár a hadsereg köz
társaságivá vált, továbbra is az uralkodó osztályoknak — a földesuraknak 
és a tőkéseknek volt alárendelve. Lenin jól ismerte Engelsnek a tisztek 
hadseregbeli szerepére vonatkozó útmutatását. Emlékeztetve arra, hogy a 
hadsereg létrehozásához szilárd szervezet szükséges, Engels ezt írta: „Ez a 
szervezet a reguláris hadsereg tisztjeiben és altisztjeiben testesül meg és 
elvesztésükkel megszűnik létezni."7 Ha szétverjük ezt a szervezetet, szét
verjük a hadsereget is. Lenin úgy vélte, hogy ezt el lehet érni, ha határo
zottan felszámolják az összes antidemokratikus intézményeket, kiveszik a 
hatalmat a hadseregen belül a reakciós parancsnoki állomány kezéből és 
átadják magának a katonatömegnek. Ebből a célból a parancsnoki kart 
választani kell, és meg kell szervezni, hogy a katonai szervezetek ellen
őrizzék a megválasztott parancsnokok tevékenységét. Ezek az intézkedések, 
Lenin véleménye szerint, biztosítják azt, hogy az állandó hadsereg a ki
zsákmányolók hatalmának eszközéből forradalmi hadsereggé válik, és fel
tétlenül a hadsereg és a felfegyverzett nép összeolvadásához vezet, ez az 

6 Lásd: Lenin összes Művei 12. köt. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1966. 104—106.; Művel 
11. köt. Budapest, Szikra, 1954. 73—75. o. 

7 MapKC—3tueAbc: C.OH. T . X I I I . , i. TÏ. 160. cxp. 
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összeolvadás pedig — mondotta Lenin — a régi állandó hadsereg felváltása 
a felfegyverzett néppel.8 

Lenin új módon oldotta meg a régi hadsereg szétzúzásának kérdését, és 
amellett volt, hogy proletár milíciát szervezzenek. Ez az a konkrét forma, 
melyben testet ölthet a „felfegyverzett nép" eszméje.9 

Ez volt a bolsevikok katonai programjának alapja a forradalomban.10 

Lenin nem tartotta szükségesnek, hogy felülvizsgálja a párt katonai prog
ramját a burzsoázia hatalmának megdöntése és a proletariátus diktatúrájá
nak megteremtése után Oroszországban. A sajtóban és különböző értekez
leteken október előkészítésének időszakában fáradhatatlanul hangoztatta, 
hogy a bolsevik párt nem általában demokratikus állam létrehozására törek
szik, hanem a Párizsi Kommünhöz hasonló típusú állam megteremtésére — 
állandó hadsereg nélkül, amelyet a felfegyverzett népnek kell helyettesí
tenie. Lenin mint a Népbiztosok Tanácsának elnöke 1917. október 29-én 
a petrográdi helyőrség ezredeit képviselő küldöttek értekezletén elmondotta: 
„Feladatunk, amelyet egy pillanatra sem szabad szem elől téveszteni, a nép 
általános felfegyverzése és az állandó hadsereg megszüntetése."11 

Lenin útmutatásaiból kiindulva a kommunista párt és a szovjet kormány 
lemondott a régi hadsereg egyszerű feloszlatásáról, és elhatározta, hogy ezt 
a katonai szervezetet teljes demokratizálása útján zúzza szét, egészen a 
teljes feloszlatásig menő fokozatos demobilizálásával. 

1917 december végéig a régi hadsereg demokratizálása csaknem teljesen 
befejeződött. Rövid idő alatt majdnem porig rombolták a hadsereg anti
demokratikus intézményeit. Az ellenforradalmi tábornokok és tisztek kezé
ből kiragadták a hatalmat és megteremtették a választott katonai bizott
ságok és szovjetek hatalmát. Lenin a szovjetek III. összoroszországi kong
resszusán rámutatott: „Ezért merül a múltba a régi hadsereg, a kaszárnyai 
vakfegyelem és a katonakínzás hadserege. Ezt a hadsereget ízzé-porrá zúz
tuk, kő kövön nem maradt belőle. Keresztül vitték a hadsereg teljes demok
ratizálását."12 1917. november 10-én a szovjet kormány hozzálátott a „had
sereg létszámának fokozatos csökkentéséhez".13 

A régi hadsereg szétzúzásával egyidejűleg hozzáláttak, hogy kidolgozzák 
a szovjet fegyveres erők létrehozásának tervét. 

A szovjet kormány már decemberben fő vonásaiban elkészített tervvel 
rendelkezett a szovjetköztársaság védelmi képességének megerősítését és 
fegyveres erőinek megteremtését illetően. A terv előirányozta a milícia jel
legű hadsereg szervezeteinek megteremtését, a demokratizált régi hadsereg 
további átszervezését és az arcvonalakon a forradalmi katonákból, önkén
tesekből Népi Szocialista Gárda létrehozását. Ennek kellett felváltania a régi 
hadsereget és biztosítania a békéért folytatott harc idején nemcsak az arc
vonalak szilárdságát, hanem a szovjetköztársaság határainak védelmét is, 
amíg a milícia jellegű hadsereg nem jön létre.14 

A katonai helyzet éleződése, a német betörés veszélye azonban arra kény
szerítette a bolsevik pártot és a szovjet kormányt, hogy megváltoztassa ter
veit és másképpen bontakoztassa ki a szovjetköztársaság védelmi képes
ségének megerősítéséért és fegyveres erőinek építéséért folyó harcot. 1917. 

8 L á s d : Lenin Művei 22. köt . Budapes t Szikra , 1951. 84—85, 103, va lamin t a 24. köt . Buda
pest , Szikra, 52—55, 86, 135—137, 171—174. o. 

9 L á s d : Lenin Művei 23. köt, Budapes t , Szikra, 1951. 348—361. o., va lamin t a 24. k ö t 
444—445. O. 

10 Lásd : A Szovjetunió K o m m u n i s t a Pá r t j a kongresszusa inak , konferenc iá inak és köz
pont i bizottsági p l é n u m a i n a k ha tároza ta i . I. rész. Budapes t , Szikra, 1954. 414—418. o. 

H Lásd : Lenin Művei 26. köt . Budapes t , Sz ikra 1952. 273. o. 
12 Uo. 479. o. 
13 Lásd : iipKpeTM cnpcTCKOH BAacTH t. I. M., 1957. 66. O. (oroszul.) 
M Lásd : HcTopH* CCCP, 1962, Ni 2., 97—99.; BoeHHo-HC-ropHiecKiiii »ypna*. 1961, JNfc 12, 26—27. o. 
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december 22-én a Főparancsnokság közölte, hogy a katonák feltartóztat
hatatlanul elhagyják a román arcvonalat. Ugyanazon a napon a Hadügyi 
Népbiztosságon értekezletet tartottak Lenin részvételével. 

Figyelembe véve a kialakult helyzetet és a front fenntartásának szük
ségességét, az értekezlet elhatározta, hogy ideiglenesen felfüggeszti a milícia 
jellegű hadsereg kiépítésére irányuló munkát, és minden erőfeszítését az új 
állandó hadsereg szervezésére összpontosítja. 

1918. január 15-én a Népbiztosok Tanácsa Lenin elnökletével dekrétumot 
fogadott el a Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg létrehozásáról. 

A Vörös Hadsereg fiatal csapatainak rövidesen harcba kellett szállniuk 
a német imperializmus csapataival, amelyek 1918. február 18-án általános 
támadást indítottak a szovjetköztársaság ellen. 

Az imperialista Németország fegyveres erőinek támadását visszaverve ä 
szovjetköztársaság békés lélegzetvételi szünethez jutott. 1-918. március 3-án 
Breszt-Litovszkban befejezték a szovjetköztársaság és az osztrák—német 
blokk államai közötti béketárgyalást. Ez lehetővé tette, hogy fokozzák a szo
cialista állam katonai szervezetének létrehozására irányuló munkát. A szov
jetköztársaság katonai építésének elméleti alapjait a békeszerződés meg
kötése után Lenin dolgozta ki. Harcban „a baloldali" kommunistákkal és a 
baloldali eszerekkel, akik az állandó Vörös Hadsereg megteremtése ellen 
voltak, Lenin kialakította a kommunista párt és a szovjet kormány katonai 
politikájának alapjait. 

Lenin arra törekedett, hogy a szovjetköztársaságban erős katonai szerve
zet jöjjön létre és a szocialista haza katonai védelmének ügyébe bevonják 
az összes munkásokat és dolgozó parasztokat. Azt javasolta, hogy az állandó 
hadsereg szervezése mellett fejlesszék a milícia építését is országunkban, 
és ezzel a céllal szervezzék meg a dolgozók általános katonai kiképzését.15 

Ez rendkívül eredeti és célszerű megoldása volt annak a kérdésnek, hogy 
milyen is legyen a szovjetköztársaság katonai építésének további perspek
tívája a breszti béke megkötése után. A kérdés megoldásának lényege abban 
állt, hogy az ország egy kislétszámú állandó hadsereget tarthat fenn. Ennek 
jelentős, katonailag kiképzett tartalékai vannak, amelyek kiképzésüket a 
milíciarendszerben a munkások és dolgozó parasztok haderőnkívüli katonai 
kiképzése útján kapták meg. A katonai szervezetnek ez a rendszere lehetővé 
tette a szovjet kormány számára a veszély pillanatában nagy hadsereg meg
teremtését, valamint azt, hogy az országot olyan katonai táborrá változtassa, 
amelyben minden munkás és dolgozó paraszt a forradalom katonája, a nagy 
október vívmányainak védelmezője. 

A szovjet állam hadseregépítési perspektíváinak lenini elgondolásában a 
breszti béke megkötése után egyenes kapcsolatot találunk a proletárforra
dalom hadseregépítési perspektíváira vonatkozó útmutatásokkal, amelyeket 
a hadászat nagy ismerője Engels mondott ki először. Így Engels „Mik a fel
tételei és kilátásai a Szent Szövetség háborújának a forradalmi Francia
ország ellen 1852-ben?" című cikkének befejezetlen kéziratában arról szólva, 
hogy a győzelmes proletárforradalom Franciaországban 1852-ben kihívja 
a Szent Szövetség háborúját maga ellen, rámutatott, hogy a proletárforra
dalom fegyveres erőinek két alapvető részből kell állniuk: 

1. a városokban proletárgárdából és a falvakban parasztgárdából, ame
lyeket belső szolgálatra kell felhasználni és 2. reguláris hadseregből, tá
madások ellen. A katonai erők ilyen szervezése esetén — mondotta Engels 
-=— a proletárgárdának a belső szolgálattól mentes összes kontingenseit, ame-

15 Lásd: Lenin Müvei 27. köt. Budapest, Szikra, 1952. 105—106, 195. o. 
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lyek a nem foglalkoztatott munkásokból állnak, be kell vonni a katonai ki
képzésbe.16 

Leninnek a szovjetköztársaság hadseregépítéséről szóló elméleti tételeit 
a kommunista párt és a szovjet kormány17 elfogadta, és a békekötés után 
azonnal hozzáláttak gyakorlati megvalósításukhoz.18 

A szovjet kormány a reguláris állandó Vörös Hadsereg kialakításával egy 
időben megindította a milícia szervezését is. 

A milícia szervezésének munkáját kezdetben a Hadügyi Népbiztosság 
Katonai Tanintézeti Főcsoportfőnökségére bízták. Ennek a népbiztosa Dzev-
jaltovszkij volt. A milíciaépítés területén a közvetlen munkát egy speciális 
csoportnak kellett szerveznie L. J. Marjaszin vezetésével. 

Mivel már eldöntötték, hogy a szovjetköztársaságban a milíciaépítésnek 
a dolgozók haderőnkívüli katonai kiképzésén kell alapulnia, Marjaszin cso
portja haladéktalanul hozzálátott az ilyen katonai kiképzési rendszer szer
vezeti alapjainak kidolgozásához. Sürgősen elő kellett készíteni a szovjet 
kormány határozatát, és törvényes intézkedéseket kellett foganatosítani a 
kiképzés bevezetésére. Csak ezután lehetett megkezdeni a gyakorlati munkát. 

1918. április 22-én az összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság 
határozatot fogadott el „a kötelező hadművészeti oktatásról''.19 E lépéssel 
a haderőnkívüli kiképzést hivatalos állami rendszerré tette, melynek során 
a dolgozókat felkészítik a szocialista haza katonai védelmére. Az összorosz
országi Központi Végrehajtó Bizottság határozatával a haderőnkívüli ki
képzést az összes munkások és dolgozó parasztok általános hadkötelezett
ségének formájává tették 18 éves kortól 40 éves korig, az ifjúság 16—18 éves 
korig való behívás előtti katonai előképzésével és az iskolai tanulók hon
védelmi oktatásával együtt. Az előkészítésben részesülő és a hadköteles kor
osztályok (16—18 és 18—40 évesek) oktatását a Hadügyi Népbiztosságra, az 
iskoláskorúak oktatását pedig a Népművelési Népbiztosságra bízták a Had
ügyi Népbiztosság közvetlen részvételével. Nők csak önkéntes jelentkezés 
alapján vehettek részt a haderőnkívüli kiképzésben. 

A határozat megszabta a haderőnkívüli kiképzés gyakorlati szervezésé
nek alapelveit. Így az egyes helyeken a katonai kiképzés szervezését a terü
leti, kormányzósági, járási és körzeti (voloszty) katonai biztosságokra bíz
ták.19^ A kiképzést megszakítás nélkül 8 héten át kellett folytatni, heten
ként legalább 12 órában. A kiképzés ideje alatt a haderőnkívüli kiképzésbe 
bevont állampolgárok nem kaptak semmiféle díjazást. A határozat rámu
tatott: „a kiképzést úgy kell megszervezni, hogy lehetőség szerint a behí-
vottak a kiképzés ideje alatt ne szakadjanak el állandó normális munká
juktól".20 Akik távol maradnak a kötelező katonai kiképzéstől, és hanyagul 
végzik az általános katonai kiképzéssel kapcsolatos feladataikat, azokat fe
lelősségre kell vonni.21 A rendeletet az összoroszországi Központi Végrehajtó 
Bizottság elnöke, Szverdlov írta alá. 

Az összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottságnak a haderőnkívüli 

16 Marx—Engels Művei 7. köt . Budapes t , Kossu th Könyvk iadó , 1962. 474—475. d. 
17 Lenin Müvei 27. köt . 105—106, 195. o. 
18 IjeHTpaAbHblH napTHHHNH apXHB HHCTHTyTa M8pKCH3Ma ACHHHHSMa npH JJK K ľ l C C ( I J I I A H M A . ) , <J>. 

124, on. 1, A- 1495, A. 15; JJeHTpaAbHwii TocyaapcTBeHHWH apxm> COBCTCKOH ApinHH ( I j r A C A ) , <J>. 3, on. , 
1, AA . 197—203. 

1& Co6paHHe y38KOHeHHH H pacnopHjKCHHŕi Paöoie-KpecTbHHCKoro npaBHTeAbCTBa ( I j y . ) 1918, Ke 33, CT. 443. 
19/a A k o r m á n y z ó s á g j á r á sok ra , a j á r á s o k körze tek re (voloszty) tagozódtak, míg a terüle t 

(oblaszty) ke rü l e t ek re (okrug). Az OSZFSZK-ban a t u r k m e n i a i és a kirgiz köz tá r sa ságban 
1930-ig az oblaszty r e n d s z e r á l ta lános bevezetéséig az o k r u g volt a m a g a s a b b közigazgatás i 
egység. Ezér t i t t az okrugot t e rü le tnek fordí t juk (a Ford. ) . 

20 c y . 1918, Ns 33, CT. 443. 
21 Uo. 
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katonai kiképzésről szóló rendelete a hadser eg építést a dolgozók laktanyán 
kívüli kiképzésére és a milíciarendszerre alapozta.22 

Frunze rámutatott, hogy országunkban a milíciaépítés története az általá
nos (haderőnkívüli — a Ford.) katonai kiképzés megteremtésével kezdő
dött.23 

Mivel a haderőnkívüli katonai kiképzés megteremtése és ennek alapján 
a milíciaépítés kibontakoztatása merőben új dolog volt, és hasanlót nem 
ismert a történelem, a szovjet kormánynak és azoknak a katonai munka
társaknak, akikre ezen a téren a gyakorlati munka hárult, lépésről lépésre 
kellett haladniuk, egyik tapasztalattól a másikig. Ugyanakkor új és bonyo
lult kérdések sokaságát kellett megoldaniuk. Itt minden lépés lehetett he
lyes és hibás. Marjaszin visszaemlékezve arra, hogyan kezdték a munkát, azt 
mondotta, hogy nekik természetesen elsősorban a tőkés országok tapasz
talatait kellett figyelembe venniük, tanulmányozniuk kellett a milíciarend-
szer tapasztalatait Svájcban, Svédországban és Norvégiában. Felhasználva 
ezeket a tapasztalatokat, a haderőnkívüli katonai kiképzés szervezetének 
munkatársai nem felejtkeztek meg arról, hogy a burzsoá milícia létreho
zásának történetét vizsgálják. Miközben megismerkedtek azzal, hogyan épült 
ki a milícia ezekben az országokban, rájöttek, hogy a szovjetköztársaság 
milíciaépítése számára a kapitalista államok tapasztalata nem megfelelő, 
hogy saját, járatlan úton kell haladniuk.24 

Először is haladéktalanul ki kellett dolgozni a haderőnkívüli katonai ki
képzés és a milíciaépítés szabályzatát, megszervezni az ilyen kiképzés appa
rátusát mind a központban, mind a területen, fel kellett deríteni és össze
gyűjteni azokat a szakembereket, akik a kiképzés instruktorai lehettek, ki
dolgozni a kiképzési programokat és haderőnkívüli katonai kiképzésre vo
natkozó utasításokat, a munkatársak számára előteremteni a fegyvereket és 
a szükséges eszközöket. És még sok más kérdést kellett eldönteni. A had
erőnkívüli katonai kiképzés és a milíciaépítés szervezési kérdéseinek elméleti 
kidolgozását az e téren folytatott gyakorlati munkával egy időben kellett 
elvégezni. A köztársaság katonai-politikai helyzete nem tette lehetővé, hogy 
először elméletileg dolgozzák ki a milíciaépítés összes alapvető kérdéseit és 
utána valósítsák azt meg a gyakorlatban. Erre a szovjetköztársaságnak nem 
volt ideje. Az elméleti és gyakorlati munkának egyidejűleg kellett folynia. 

1918. április 24-én a Katonai Tanintézeti Főcsoportfőnökség Oktatási Osz
tályán a haderőnkívüli katonai kiképzés szervezési kérdéseinek tanulmá
nyozására értekezlet ült össze Marjaszin elnökletével. Az értekezlet mun
kájában részt vettek: Dzevjaltovszkij, Filatov, Gurovszkij, Tyihmenyev és 
Groinim. A tanácskozás résztvevői kijelölték a haderőnkívüli katonai okta
tásról szóló későbbi határozat alapelveit és kidolgozták a Katonai Tanin
tézeti Főcsoportfőnökség mellett működő Haderőnkívüli Katonai Kiképzési 
Osztály szervezetét, 1918. május 7-én a Hadügyi Népbiztosság 325. számú 
parancsával megalakította a Haderőnkívüli Katonai Kiképzési Osztályt, és 
az április 24-i értekezleten jóváhagyott személvi állomány munkához látott. 
Az osztályt a Katonai Tanintézeti Főcsoportfőnökség mellett hozták létre, 
és népbiztosává Marjaszint nevezték ki.25 Ennek az osztálynak rendelték 
alá a haderőnkívüli kiképzés összes helyi szerveit. A parancs rámutatott, 
hogy a haderőnkívüli kiképzéssel kapcsolatos minden munkát a katonai 
biztosságoknál összpontosítják és a kiképzés az ő felügyeletük alatt folyik.26 

22 UrACA. cp. 65, on. 4, A. 1, A. 302. 
23 PoeHHo-HCTopHiecKHÍí »typHaA, 1960, Ns 11, cTp. 91. 
24 ITHACA. <p. 65, on. 2, a. 18, AA. 157—158. , -
25 l í r A CA. <ji. 65, on. 4, A. 1, AA. 11, 17. 
26 UXACA. $. 65, on. 4, a. 1, AA. 16—17. 
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Mivel eddig nem voltak kidolgozva a helyi apparátus megszervezésének, 
a lakosság számbavételének és behívásának alapelvei, és az sem, hogy milyen 
program szerint folyjék a katonai kiképzés, úgy határoztak, hogy a munkát 
a katonai kiképzés programjának kidolgozásával és a haderőnkívüli katonai 
kiképzést végző munkatársak első összoroszországi kongresszusának össze
hívásával kezdik el, amelyen tisztázzák, hogyan folytassák a kommunista 
párt és a szovjet állam által rájuk bízott katonai kiképzés munkáját. 

A haderőnkívüli katonai kiképzés programjának kidolgozására bizott
ságot hoztak létre a lövész tiszti iskola volt parancsnokának, N. M. Filatov-
nak a vezetése alatt. Egyidejűleg a programon dolgozott Moszkva város 
katonai bizottsága is. 1918. június elejére Filatov bizottsága kidolgozta a 
katonai kiképzés programtervezetét. Befejezte saját programtervezetét a 
moszkvai katonai bizottság is. Mindkét programot feldolgozta a Katonai 
Tanintézeti Főcsoportfőnökség Haderőnkívüli Katonai Kiképzési Osztálya, 
és ennek eredményeképpen megszületett a „96 órás katonai kiképzés prog
ramjának" tervezete, melyet a haderőnkívüli katonai kiképzés munkatár
sainak első összoroszországi kongresszusa elé terjesztettek elfogadásra.27 

1918. június 5-én Moszkvában megkezdte munkáját a haderőnkívüli ka
tonai kiképzés munkatársainak első összoroszországi kongresszusa. Munká
ját 1918. június 25-én fejezte be.28 

A kongresszus megjelölte a haderőnkívüli katonai kiképzés útját, jóvá
hagyta a 96 órás kiképzés programját. A kongresszus kinyilvánította, hogy 
az összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottságnak a haderőnkív.üli ka
tonai kiképzésről szóló rendelete alapul szolgál a milíciaépítéshez.2Q A ta
nácskozás munkájának eredményeképpen sikerült elérni a haderőnkívüli 
katonai kiképzés feladatainak egyöntetű értelmezését.30 

1918. július 16-án a Haderőnkívüli Katonai Kiképzési Osztály népbiztosa, 
Marjaszin jóváhagyta a 96 órás programot.31 

1918. szeptember közepére pontosan megszabták a kiképzés feladatait a 
helyi apparátus szervezése, az összeírás, a behívás, a milíciacsapatok kikép
zése és felállítása területén. Mindezeket az elveket a „Vezérelvek a haderőn
kívüli katonai kiképzés alapszabályzatából"32 c. utasításában fejtették ki. 
Az utasítást 1918. szeptember 19-én adták ki, és ez lett a haderőnkívüli ka
tonai kiképzés összes munkatársainak vezérfonala.33 A kiképzést aláren
delték a milíciaépítésnek. Ez kitűnik az egyes részek és fejezetek címéből 
is: „A milícia típusú hadsereg haderőnkívüli katonai kiképzésének és meg
alakításának helyi szervei", „A milícia típusú hadsereg helyi kiképzési és 
felállítási szerveinek funkciói", „A milíciaegységek helyi kiképzési és fel
állítási szerveinek létrehozása az egyes városokban", „A milíciaegységek 
fővárosi, kormányzósági és járási városokban levő kiképzési és felállítási 
szervei", „Az általános katonai oktatás személyi állományának kinevezési 
rendje és függelmi viszonyai, valamint a milíciaegységek felállítási rendje", 
„A haderőnkívüli katonai kiképzésre kötelezett és a milícia típusú had
seregbe besorozott személyek összeírása és nyilvántartása" stb. 

Az utasításban leszögezték, hogy a haderőnkívüli katonai kiképzést és a 
milíciacsapatok megalakítását a különböző szintű katonai népbiztosságok-

27 UrACA. *. 65, on. 4, a . 1 , AA. 18, 31. 
28 UrACA. $. 65, on. 4, A. 1. A. 43; «BoeuHoe aeAo», 1918, JVs 3, cxp. 15. 
29 UrACA. <p. 65, on. 2, A. 18, A. 84. 
30 Uo. 
31 UrACA. $. 65, on. 2. a. 12, A 103 — 1918 decemberében ezt a programot felülvizsgálták 

és a tapasztalatok figyelembe vételével javítottak rajta. 
32 UrACA. <f. 65, on. 2, a. 33, AA. 1—17. 
33 Uo. 
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nak, úgyszintén a haderőnkívüli katonai kiképzés helyi szerveinek és az 
általuk szervezett kerületi és körzeti kiképzési helyeknek, valamint a had
erőnkívüli katonai kiképzés helyi irodáinak kell vezetniük. 

A kerületi és körzeti szervezetet létre kellett hozni minden járásban. A 
haderőnkívüli katonai kiképzés helyi irodáit az adott helyeken csak a ki
képzés megszervezésének idejére lehetett létrehozni. Amint befejeződött a 
kiképzés, a helyi iroda megszüntette működését. Mivel az adott kormány
zóság több tízezer, és néha több százezer polgárát nem lehetett egyidejűleg 
katonai kiképzésre behívni, megállapították a sorrendet, amely szerint leg
alább 100—100 főt hívtak be egy helyi iroda területén. Egy-egy helyi iroda 
területét úgy jelölték ki, hogy az egyes lakott helyektől az iroda lehetőleg 
ne legyen három versztnél távolabb.33/a 

A helyi iroda állományába a szervező instruktorokon és a státuszbeli inst
ruktorokon kívül — akik a kiképzést vezették — tagként a helyi tanács
nak, a szegényparasztok bizottságainak, az OK(b)P bizottságainak a kép
viselői és a fegyverraktár vezetője tartozott. Azt tanácsolták, hogy e sze
mélyeket a kommunisták közül válogassák ki, a választásokat pedig az 
OK(b)P járási bizottságával szoros kapcsolatban és közvetlen felügyelete 
alatt folytassák le. 

Az utasítás részletes útmutatást tartalmazott az összeírás, a behívás, a 
milíciaegységek kiképzésének és megalakításának szervezésére. Különös 
figyelmet fordítottak arra, hogy a katonai kiképzésre való behívás lehető
ség szerint ne akadályozza a termelőmunkát. A falusi lakosság behívása 
csak olyan időszakokban történhetett, amikor mezőgazdasági munka nem 
folyt. A haderőnkívüli katonai kiképzésre elsősorban a kommunistákat és a 
20—25 éves személyeket, azután a 18—20, a 26—32 és végül 33—40 éveseket 
hívták be. A behívásnak ez a rendszere lehetővé tette a Vörös Hadsereg 
tartalékának időben történő felkészítését, mivel elsősorban azokat képezték 
ki, akik a Vörös Hadseregbe való behívás előtt álltak. így teremtették meg 
a milíciaépítés és a Vörös Hadsereg szervezésének kölcsönös kapcsolatát. 

Az utasítás rámutatott, hogy a haderőnkívüli katonai kiképzésre való 
behívás idejét csak a helyi tanács, a szegényparaszt bizottság vagy az OK(b)P 
bizottságának tudtával és beleegyezésével lehet kijelölni. 

A katonai kiképzésben részvevőket szakaszokra, rajokra és századokra 
kellett tagolni. A kommunistákat a rajok között egyenlően osztották el. Azo
kat a személyeket, akiknek közös volt a szolgálatuk vagy a szervezésük, lehe
tőség szerint egy rajba kellett beosztani. A többiek korosztályok szerint 
képezték a rajokat. A rajokból szakaszokat hoztak létre, a szakaszok és 
századok csak ugyanolyan elv szerint alakulhattak, mint a rajok. Ily módon 
mindenütt megvalósult a területi elv. 

Megállapították a kiképzés meghatározott rendjét. Minden oktatásban 
résztvevőnek el kellett végezni a 96 órás program szerinti katonai kiképzés 
tanfolyamát — 48 foglalkozást, egyenként 2 órában. A falvakban a parasz
tok behívása alkalmával a mezőgazdasági és házi munkáktól mentes idő
szakban a napi foglalkozások 6 órások lehettek. Ugyanezt az időt szabták 
meg az ünnepi foglalkozáskor. « 

Minden kiképzésben résztvevő a foglalkozás elején_ külön nyilvántartó 
lapot kapott, amelyen a kijelölt instruktor naponta feljegyezte a foglalko
záson való részvételt. Az elmulasztott órákat kötelezően pótolni kellett. 

Ha valaki elfogadható ok nélkül kivonta magát a kiképzés alól, vagy 
nem jelent meg a foglalkozáson, a helyi iroda köteles volt ezt közölni a helyi 
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tanáccsal, amely a meg nem jelenteket 10—25 rubelig terjedő pénzbírsággal 
sújtotta. Ha egy és ugyanaz a személy, elfogadható OK nélkül, másodszor 
is elmulasztotta a foglalkozást, a bírságot kétszeresére emelték, harmadszori 
mulasztás esetén pedig átadták a kerületi bíróságnak. 

Ilyenek voltak a haderőnkívüli általános katonai kiképzés és a milícia-
építés szervezésének alapelvei a szovjetköztársaságban. 

Ezeknek az alapelveknek a kidolgozásával egy időben megindult a milí-
ciaépítés gyakorlati munkája is. 

A haderőnkívüli katonai kiképzés megkezdése egybeesett a mezőgazdasági 
munkákkal. Figyelemmel az ország súlyos élelmezési helyzetére, határo
zatot hoztak, hogy a mezőgazdasági munkák idején a parasztokat nem von
ják be a katonai kiképzésbe.3'* A kiképzés súlypontja ebben az időszakban 
az ipari munkások kiképzése volt. A moszkvaiak mutattak példát az ország 
összes munkásainak. Moszkvában már 1918. augusztus közepére több mint 
70 ezer munkást képeztek ki. Petrograd valamivel elmaradt, itt ugyanebben 
az időszakban 30 ezernél kevesebb munkás részesült kiképzésben.35 Moszk
vában és Petrográdban azonnal elkezdődött a katonai kiképzés, s ez min
denekelőtt a két főváros munkásai magas fokú szervezettségének és poli
tikai aktivitásának volt köszönhető. 

A haderőnkívüli kiképzés instruktorainak felkészítésére Moszkvában, 
Petrográdban, Ivanovo-Voznyeszenszkben, Tverben, Kosztromában, Kurszk
ban, Szamarában, Tambovban, Őreiben, Szmolenszkben és sok más város
ban külön tanfolyamokat szerveztek. 1918 folyamán ezek a tanfolyamok 
több mint 2500 instruktort képeztek ki.36 

1918 őszére már megtörtént a haderőnkívüli katonai kiképzésre kötelezett 
polgárok számbavétele. Amíg szeptember l-ig nyilvántartásba vettek 248 258 
fot, október l-re ez a szám már több mint hétszeresére nőtt és 1818918 főt 
tett ki.37 Gyorsan növekedett a kiképző instruktorok állománya is. Míg 
szeptember 1-én a szerv mindössze 540 instruktorral rendelkezett, október 
l-re számuk már 29 472 főre emelkedett.38 

Az 1918 nyarán és őszén kialakult katonai-politikai helyzet parancsolóan 
követelte, hogy a haderőnkívüli katonai kiképzés rendszere fokozatos segít
séget nyújtson az arcvonalnak, hogy a legszorosabb kapcsolatot tartsa a 
Vörös Hadsereggel, amelynek érdekeit a párt és a kormány természetesen a 
legelőbbre valónak tartotta. A haderőnkívüli kiképzés előtt nemcsak a mun
kások és dolgozó parasztok katonai kiképzésének feladata állt. A kiképzet
tekből katonai egységeket kellett szerveznie a Vörös Hadsereg sorainak fel
töltésére is.39 

A szövi etköztársaság védelmének érdekeitől vezettetve a Köztársaság 
Forradalmi Katonai Tanácsa 1918 szeptemberében a haderőnkívüli katonai 
kiképzés szervezetére bízta azt a feladatot, hogy alakítson vörös tartalék 
egységeket a katonai kiképzést elvégzettek kontingenseiből/10 így fektették 
le a milíciacsapatok megalakításának alapjait. 

Amikor a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa ezt a határozatot 
hozta, a haderőnkívüli katonai kiképzésnek már volt bizonyos tapasztalata 
a vörös tartalék egységek megalakításában. A moszkvai városi katonai biz
tosság a katonai kiképzés szervezése során érdekes kezdeményezést vezetett 

34 UTACA. <(>. 65, on. 2, a. 33, A. 10. 
35 ITAPA. *. 65, on. 4, a. 1, A. 42. 
36 jrrACA. <p. 65, on. 4, a. 1. AA. 17, 37—40. 
37 HrACA. *. 65, on. 4, a. 25, A. 67. 
38 Uo. 
39 ITfAPA. «f. 65, on. 4, a. 1. A. 3"?..: on. 4, a. 43, A. 1. 
40 UrACA. <(>. 65. on. 4, a. 1, AA. 23—25. 
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be. Látva, hogy a munkások milyen lelkesedéssel vesznek részt a katonai 
foglalkozásokon, arra a következtetésre jutott, hogy nemcsak a kiképzéssel 
kell foglalkoznia, hanem a katonai kiképzésen résztvettekből katonai egy
ségeket is kell alakítania. Ezért a haderőnkívüli katonai kiképzés szerve
zésének kezdetétől fogva ennek az eszmének a megvalósítását is felkarolták. 
1918. május 23-án a katonai biztosság azt a feladatot tűzte ki minden kerü
let, üzem és gyár elé, hogy alakítsanak munkásezredeket, zászlóaljakat és 
századokat. Ügy tervezték, hogy ily módon 20 munkásezredet alakítanak, 80 
ezer munkással/'1 A megalakuló ezredeknek hivatalosan „Vörös milícia tarta
lék egységek" elnevezést adták.43 A moszkvai körzeti katonai biztosságon 
külön osztályt hoztak létre, amelyet „A vörös milíciaegységek megalakítási 
osztályának" neveztek. Az osztály vezetőjévé, a „Vörös milícia tartalék
egységek" megalakításának kezdeményezőjét, a moszkvai városi katonai 
biztosság népbiztosát, A. P. Strodahot nevezték ki.43 

Az egységek megalakítását a következő sorrendben hajtották végre: elő
ször kialakították a munkás tartalék egységek kereteit, Moszkva kerületi 
katonai biztosságai kiválasztották a megfelelő parancsnoki állományt, létre
hozták a munkások speciális nyilvántartását, és az oktatást a kereteknél 
kezdték el. A katonai kiképzésen átment munkások gyáraikban és üze
meikben maradtak, és a kereteknél, ahol a 96 órás program szerinti kikép
zésben részesültek, csak nyilvántartották őket. A kereteknél változó állo
mányt csak munkásokkal egészítették ki. 

Amikor a tartalék ezredek megalakítása elkezdődött, először a területi 
elv megvalósításával próbálkoztak. Az egyes gyárak és üzemek munkásai 
meghatározott szervezési egységet — századot — képeztek. Az ily módon 
létrehozott szervezési egységeket a saját kerületükben zászlóaljakba, ezre
dekbe sorolták, amelyekből azután a „Vörös milícia tartalék magasabbegy
ségeit" akarták kialakítani. A korosztályok figyelembevételével Moszkva 
valamennyi munkását négy csoportba sorolták: az első csoportot a fiatal 
kórosztályú — 1886—1897 között és 1899-ben születettek, a másodikat az 
1883—1885 között, a harmadikat 1881—1882 között és a negyediket az 1876— 
1880 között születettek alkották. így a tartalék munkásezredek megalakí
tását a 19—42 éves munkásokból tervezték. A nyilvántartásból kihagyták a 
20—24 éves (az 1894—1898 között született) munkásokat, akik a Vörös Had
sereg sorköteles kontingenséhez tartoztak. A katonai kiképzés súlypontja 
az első csoportot alkotó kontingensen volt. A többi csoportokat az előző 
csoportba tartozó munkások kiképzésének mértéke szerint vonták be a 
katonai kikénzésbe.44 

Mivel a „Vörös milícia tartalék egységek" szervezésének kezdetén a Had
ügyi Népbiztosság Katonai Tanintézeti Főcsoportfőnöksége mellett működő 
Haderőnkívüli Katonai Kiképzési Osztályának nem voltak kidolgozott irány
elvei arra nézve, hogy hogyan alakítsák meg az ilyen egységeket, a moszk
vai körzeti katonai biztosság Strodah vezetésével 1918 júliusában kidolgozta 
és kiadta „A vörös milícia tartalék egységek kiegészítésére vonatkozó uta
sítást",45 amely rámutatott arra, hogy a tartalék egységekhez csak „a szov
jetköztársaság érdekeihez feltétlenül hű személyeket" kell besorolni. Az egy
ségek parancsnokai, csapat- és segédszolgálatos állománnyal való kiegészí
tését a kormányzósági, járási és körzeti katonai biztosságokra és a haderőn
kívüli kiképzés gyűjtőpontjaira bízták. „A vörös milícia tártalék egységei

é i UTACA. $. 65, on. 4, a. 1, AA. 49—51. 
42 IjrACA. $ . 1 1 , on. 6, A. 872, A. 2. 
41 TT-> 25. 31. l a p o k . 
44 UľACA. $. 65, on. 4, a. 1, AA. 49^-51. 
45 UTACA. <p. 65, on. 4, A. 1, AA. 52—53. 
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nek" parancsnoki állományát elsősorban a haderonkívüli katonai kiképzés 
szervezete által kiválasztott és felkészített instruktorokkal kellett kiegészí
teni, és csak ez utóbbiak híján lehetett volt altiszteket és régi hadseregbeli 
tiszteket alkalmazni, akiknek előzőleg meg kellett jelenniük a haderon
kívüli katonai kiképzés szervei által létrehozott speciális minősítő bizottság 
előtt.46 

A Hadügyi Népbiztosság Katonai Tanintézeti Főcsoportfőnöksége mellett 
működő Haderőnkívüli Kiképzési Osztály tanulmányozta a helyi katonai 
kiképzés menetét és külön figyelmet szentelt a haderőnkívüli kiképzés 
moszkvai szervezeteinek. Határozatot hoztak, hogy tanulmányozni fogják 
a moszkvai városi és körzeti katonai biztosság tapasztalatait a „Vörös milícia 
tartalék egységek" építése terén. E tapasztalatok tanulmányozására bizott
ságot hoztak létre az összoroszországi Főtörzs, a Hadügyi Népbiztosság 
Katonai Tanintézeti Főcsoportfőnöksége mellett működő Haderőnkívüli Ki
képzési Osztály, valamint a moszkvai körzeti és a moszkvai városi katonai 
biztosságok képviselőinek részvételével. A bizottságban, amely 11 főből 
állott, részt vett a többi közt Marjaszin és Szrodah is. A bizottság elnöké
nek Szrodahot nevezték ki. A bizottság augusztus 1-én és 2-án ülésezett. 
A tapasztalatcsere eredményeképpen jóváhagyta a „Vörös milícia tartalék 
egységek" létrehozásának eszméjét, és kidolgozta a munkás tartalék ezred 
állandó állományának létszámtervezetét/17 

1918. augusztus 21-én a Hadügyi Népbiztosság 730-as számú parancsával 
megszabta a munkás tartalék ezred létszámát/18 Ha összehasonlítjuk ezt a 
létszámot a reguláris Vörös Hadsereg lövészezredének létszámával, azt lát
juk, hogy a munkás tartalék ezred szervezetének éppen úgy kellett felépül
nie, mint a reguláris Vörös Hadsereg lövészezredének, azaz a reguláris lö
vészezred minden sejtjének meg kellett benne lennie — csak csökkentett 
mértékben. A munkás tartalék ezrednek 588 főből kellett állnia. A reguláris 
Vörös Hadsereg lövészezredében az 1918 augusztusában érvényben levő 
létszám szerint 2866 ember volt rendszeresítve. A munkás tartalék ezred 
állományát mozgósítás esetén, a frontra küldés alkalmával ki kellett egé
szíteni a reguláris Vörös Hadsereg lövészezredének létszámára/*9 

A legfőbb milícia magasabbegység, ugyanúgy mint a reguláris Vörös 
Hadseregben, a Hadügyi Népbiztosság rendelkezése értelmében a munkás 
tartalék hadosztály volt.50 így alakultak ki a szovjetköztársaság milíciacsa-
patainak szervezeti formái. 

Amikor a Hadügyi Népbiztosság Katonai Tanintézeti Főcsoportfőnöksége 
mellett működő Haderőnkívüli Kiképzési Osztály 1918 szeptemberében azt 
a feladatot kapta a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsától, hogy a ki
képzettekből szervezzen vörös tartalék egységeket, kidolgozta „A vörös tar
talék egységek megalakításának tervét".51 Ezeknek az egységeknek a meg
alakítását tüzérséggel, műszaki és híradó alakulatokkal való megerősítését 
a szovjetköztársaság egész területén tervezték, így ott is, ahol folyt a polgár
háború. A haderőnkívüli kiképzés munkatársai e terv kidolgozása közben 
természetesen számot vetettek azzal, hogy a milíciacsapatok megalakítása 
az ellenség által elfoglalt területen és a haditevékenység körzetében, e föl
dek felszabadításáig és a harccselekmények megszűntéig, aligha valósulhat 
meg. E körzetek tervbevétele csupán általános képet nyújtott az ország egé-

46 Uo. 
47 IlľACA. $ . 1 1 , on. 5, A. 227, AA. 27—30. 
4S I T A T A . <J). CőopHHK npHKstOB HapKoMBoeHa sa 1918 r., npmcaa Ne 730. 
49 ÜrACA. $. 65, on. 2, Ä. 175, A. 287. 
50 LírACA. CöopHHK np<iKa30B HapxoMBoetia 3a 1918 r., A. 386. 
51 urACA. <p. 65. on. 4, a. 1, AA. 54—55.; on. 4, A. 7, AA. 3—7. 
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szében végbemenő milíciaépítésről és a milíciacsapatoknak az ország egyes 
körzeteiben való elosztásáról. A terv 131 munkás tartalék hadosztály fel
állítását irányozta elő.52 

A katonai körzetek számára a következő előirányzatot állapították meg: 
a belomorszki katonai körzetnek négy munkás tartalék hadosztályt kellett 
alakítania, a jaroszlavinak 32-t, a moszkvainak 35-öt, az orelinek 16-ot, 
az Urál mellettinek 13-at és a Volga mentinek 15-öt. Ily módon a munkás 
tartalék hadosztályokat 33 kormányzóságban és az uráli csapat területén 
akarták megalakítani, melyek a hat belső katonai körzethez tartoztak. Itt 
összesen 115 munkás tartalék hadosztály megalakítását tervezték. A további 
16 hadosztályt a terv szerint az elfoglalt körzetekben és területeken kellett 
megalakítani, amelyek harccselekmények színterei voltak. 

Az összes alakulatokat azonnali felállítású (soronkívüli) hadosztályoknak 
kellett a reguláris Vörös Hadsereg tartalékait képezniük, és a megalakulás 
befejezése után haladéktalanul csatlakozni a működő hadsereghez. Ilyen had
osztályból 48-at szándékoztak létrehozni. A többi 67 sorhadosztály a követ
kezőképpen oszlott meg: 24 hadosztály tartozott az 1., 43 hadosztály pedig 
a 2. sorbeli alakulatokhoz. 

A milíciacsapatok megalakításának és kiépítésének tervét jóváhagyták és 
kezdték megvalósítani. A Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa, a Had
ügyi Népbiztosság Katonai Tanintézeti Főcsoportfőnöksége mellett működő 
Haderőnkívüli Kiképzési Osztályt, az „Általános Kiképzési és Milíciaegysé-
geket Alakító Központi Osztállyá" alakította át.53 1918 novemberében ezt 
az osztályt kivették a Hadügyi Népbiztossági Katonai Tanintézeti Főcsoport
főnökségének felügyelete alól, és átadták az összoroszországi Főtörzsnek, s 
központi vezető szervvé alakították át.54 Ily módon a haderőnkívüli kikép
zés intézményét hivatalosan a szovjetköztársaság milíciaépítését végző szerv
nek ismerték el.55 

1918 őszén az intervenció és a polgárháború fokozódásával a Vörös Had
seregnek nagyobb utánpótlásra volt szüksége. Az országban szakadatlanul 
folyt a munkások és dolgozó parasztok mozgósítása. Természetes, hogy a 
Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa elhatározta, hogy a haderőnkívüli 
kiképzés által létrehozott alakulatokat felhasználja a köztársaság védel
mére. A moszkvai katonai biztosságnak azt a parancsot adták, hogy egy 
hét alatt az összes megalakult munkás tartalék ezredeket irányítsa az arc
vonalra. Itt derültek ki a munkás tartalék egységek megalakításának kez
deti hiányosságai és az, hogy lehetetlen a Köztársaság Forradalmi Katonai 
Tanácsának parancsát végrehajtani. Mivel a moszkvai munkás tartalék ezre
dekbe egész gyárak és üzemek munkásai tartoztak, ezeknek az ezredeknek 
a frontra küldése sok gyár és üzem leállítását vonta volna maga után. Mikor 
ez világossá vált, a moszkvai városi katonai biztosság elhatározta a munkás 
tartalék ezredek átalakítását. Ezt a következőképpen szándékoztak végre
hajtani: a munkás tartalék ezred állományát azokból a munkásokból ala
kították ki, akik korábban az ezredhez tartoztak, a változó állományt vi
szont a mozgósított dolgozókból.56 így valósult meg a munkás tartalék ez
redek megalakításának új elve. A munkás tartalék ezredek megalakí
tásának új elve valamelyest meggyorsította a milíciacsapatok megala-

52 Frunze ál l í tása szer int e t e rv k idolgozásában Lenin is részt vet t . Sajnos ezt a verziót 
d o k u m e n t u m o k k a l a l á t ámasz tan i n e m s ikerül t . Lásd : BoeHHo-HCTopHnecKHü »ypua*, 1960. Né 11. 91. 
o. 'oroszul.) 
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kítását, és lehetővé tette a gyárak, üzemek és műhelyek munkaképességének 
megőrzését. A munkás tartalék ezredek gyors átalakítását azonban, ahogy 
ezt a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa követelte, a moszkvai városi. 
katonai biztosság nem tudta megvalósítani, s majdnem 1918 végéig elhú
zódott. Hiány mutatkozott fegyverzetben, felszerelésben és helyiségekben.57 

A haderőnkívüli kiképzés nagy nehézségekkel küzdött. A fő gond a pus
kák hiánya volt. Amint Marjaszin kijelentette, a kiképzés parancsnok
sága arra törekedett, hogy minden 20 kiképzettre legalább 1 puska jusson. 
De. a fegyverre a frontnak volt szüksége és a haderőnkívüli kiképzés nem 
kapott belőle. A kiképzést alig volt mivel végrehajtani.58 A jaroszlávi kör-r-
zeti katonai biztosság jelentette, hogy körzetükben negyven főre egy három-
vpnásos puska jut.59 Az oreli katonai körzetben 25 főre jutott egy puska. 
Az oreli körzeti katonai biztosság haderőnkívüli kiképzésének felügyelője 
1918. november 9-én jelentette, hogy az oreli és kurszki kormányzóságokban 
erősen érződik a puskák hiánya. Néhány járásban a kiképzés puskák nélkül 
folyik. Így a haderőnkívüli kiképzés eszméje semmivé vált. A voronyezsi 
kormányzóságban nem tudtak hozzáfogni a kiképzéshez, mert a puskákat 
átadták a Vörös Hadseregnek.*50 Jelecben a kiképzésben résztvevők a 96 
órás program szerinti tanfolyamot úgy végezték el, hogy élestöltények hiá
nyában nem tanultak lövészetet.61 

A moszkvai körzeti katonai biztosság 1918. október 30-án keit 83. számú 
parancsával összegyűjtötte körzetében a haderőnkívüli katonai kiképzés 
rendelkezésére álló valamennyi háromvonásos puskát.62 

Marjaszin megállapítva a haderőnkívüli kiképzés súlyos felfegyverzési 
helyzetét, azt mondotta, hogy „ezen a téren kuriózumok is akadtak. így 
Nyizsnyij-Novgorodból a haderőnkívüli katonai kiképzés központi osztálya-^ 
hoz azt a kérést továbbították, hogy utaljanak át nekik pénzt 50 ezer fa-
puska megrendelésére. De bottal nem lehet lőni tanulni. A puskák hiánya 
a kiképzés egész ügyét veszélybe sodorta."63A géppuska kezelését nem taní
tották, mert a haderőnkívüli katonai kiképzésnek nem volt géppuskája.64 

Érthető, hogy ez a fegyverhiány nem a Köztársaság Forradalmi Katonai 
Tanácsa és Főparancsnokság „rosszakaratának" műve volt, hiszen ezek a 
reguláris Vörös Hadsereg kifejlesztésével és megerősítésével voltak elfog
lalva. A haderőnkívüli katonai kiképzést az intervenciót és polgárháborút 
fokozó külföldi imperialisták és fehérgárdisták hiúsították meg. Minden oda 
kellett adni a Vörös Hadseregnek, a haderőnkívüli kiképzésnek csak je
lentéktelen mennyiségű fegyverzet, felszerelés jutott a dolgozók katonai 
kiképzésére. A fegyver, az eszközök, a helyiségek hiánya lehetetlenné tette, 
hogy normálisan menjen a kiképzés és szervezés munkája. 1918 végére a 
nyilvántartásba vett 2 407 942 emberből katonai kiképzésre mindössze 
37%-ot vontak be, ami 885 461 főt tett ki.65 A haderőnkívüli katonai ki
képzés nem folyhatott mindenütt, és bár 1918 végére az országban 7 területi, 
37 kormányzósági, 422 járási Haderőnkívüli Katonai Kikénzési Osztálv és 
4322 helyi iroda működött,66 lényegében eredményesen csak Moszkvában, 
Petrográdban, Őreiben, Brjanszkban, Ivanovo-Voznyeszenszkben, Kazány-

57 ü o . 
m TT--V. 91 . o . 

50 u r A C A . <j>. 4 , o n . 2 , a . 1 5 , AA. 1 — 2 1 . 
«0 j r r A C A . <p. 3, o n . 5, a. 1 . A A . 241—242 . 
01 L í rACA. $ 65, on. 4, n. 21. A. 69. 
m i i r A T A . <p. 65 , o n . 6, n. 1 2 0 , A . 76. 

-' arnrÄCÁ. q>. 65 , o n . 2 , n. 18 . A . 9 1 . 
M i î r A P A . $. 65, on. 4, A. 71. AA. 98—99.; on. 6. , i . 120, AA. 14—15. 
BS UTACA <t>. 65, on. 4, A. 25, A. 67. 
rai D O ' . ' . 

— 592 — 



ban, Tambovban, Kalugában és néhány más nagyvárosban dolgozott. A fa
lusi lakosságot a mezőgazdasági munkák befejezése után sem vonták be a 
haderőnkívüli katonai kiképzésbe helyiség, fegyverek és instruktorok hiánya 
miatt.67 . _ 

A haderőnkívüli katonai kiképzésnek és a milíciaépítésnek fontos alkotó
eleme volt a katonai előképzés megszervezése. Ez a feladat az Összorosz-
országi Központi Végrehajtó Bizottság 1918. április 22-én kelt dekrétumából 
következett, amely bevezette az iskoláskorú lakosság katonai kiképzését 
(10—16 éves korig) és a hadseregbeli szolgálat előkészítését (16—18 éves 
korig). A katonai előképzés kötelező volt a fiúk számára, a leányok önkén
tesen vehettek részt benne. 

A katonai előképzés célja a következő volt: 
1. A leendő katonákat a szovjetköztársaság iránti kötelességtudatra ne

velni, tudatosítani bennük a forradalmi fegyelem szükségességét, kialakí
tani a harci szellemet, az erős akaratot, bátorságot, határozottságot, kitar
tást, az erejükbe vetett hitet. 

2. Fizikailag fejleszteni, azaz egészségessé, erőssé, kitartóvá és ügyessé 
nevelni a fiatalokat, hogy könnyen elviseljék a tábori szolgálat és a harc 
nehézségeit és nélkülözéseit. 

3. Megtanítani az elemi katonai ismereteket.68 

Már az ^914—1918-as háború tapasztalata megmutatta a hadseregépítés 
szempontjából a katonai előképzés nagy jelentőségét. A béke idején foly
tatott katonai előképzés olyan kontingenst adott a hadseregnek, amelyik 
csapatához kerülve gyorsan tájékozódott az adott helyzetben, hamar össze
forrt azokkal az alegységekkel és egységekkel, amelyeknek már volt harci 
tapasztalatuk. Ezt bizonyította Németország, Franciaország, Anglia és más 
európai államok tapasztalata is. 

A cári Oroszország ebben a tekintetben elmaradott államnak bizonyult. 
Amint a tapasztalat mutatta, katonai előképzés legfontosabb eleme a fiatal
ság fizikai fejlesztése. Oroszországban a fiatalok fizikai fejlesztésének ü<?ve 
a háború előtt kezdetleges állapotban volt.69 Állami méretekben semmiféle 
konkrét intézkedés nem történt a testnevelés tényleges megszervezésére, 
így az iskolákat nem látták el valamennyire is kielégítő testnevelő tanárok
kal. A háború előtt a közép- és elemi iskolákban olyan testnevelési tan
tervek és programok szerint dolgoztak, amelyeket 1889-ben vezettek be.70 

Ezek a tervek és programok alaki gyakorlatokon, szabad mozgáson és kü
lönböző tornaszereken végzett edzéseken alapultak. Ezek az orosz hadsereg
ben érvényes „A csapatok tornatanítási szabályzata" egyes részleteit tar
talmazták. Ezenkívül ajánlották az iskolásoknak a mozgást igénylő játéko
kat és kirándulásokat. E terveket és programokat 20 év alatt nem javították, 
és az iskolások számára a testnevelés változatlan alapjául szolgáltak. A Nép
művelési Minisztérium csak 1911-ben adta ki ismert körlevelét a katonai 
alaki gyakorlatok és katonai tornagyakorlatok bevezetéséről az iskolákban, 
amelyek lefektették az úgynevezett „hadijáték-századok" alaüiait.71 E szá
zadok szervezésének gyakorlata azonban nem vezetett eredményre. A „hadi
játék-századok" szervezése a Hadügyminisztérium szakemberei részéről ellen
állásba ütközött és a polgári személyek és különféle szervezetek általános 
tiltakozását váltotta ki.72 De amikor a „hadijáték-századok" szervezésének 
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kérdését éppen szélesebb körben kezdték tárgyalni, kitört a világháború, és 
a „hadijáték-századok" rendszere még kezdetleges formájában lekerült a 
napirendről. 

Még a háború legelején, 1917 őszén a cári kormány kiadta a sportra való 
mozgósítás jelszavát. 1915-ben megjelent a „sport-mozgósításról szóló hatá
rozat".73 Sebtében kidolgozták a katonai előképzés programját, sok nagy
városban katonai sportbizottságok alakultak. A legjobb sportegyesületek 
lelkesen fogtak hozzá az ifjúságnak a katonai szolgálatra való előkészítésé
hez.74 A behívás előtti kiképzés kezdett kibontakozni a sportegyesületekben 
és oktatási intézményekben. E munka eredményei azonban jelentéktelenek 
voltak. Az orosz sport fejlődésének csecsemőkorát élte. Ha a dolog tényleges 
oldalát nézzük és összehasonlítjuk az Oroszországban sportot űzők számát 
más európai államok sportolóival, láthatjuk Oroszország szörnyű elmara
dását. Vegyük az 1912-es év adatait, amelyek megmutatják, hogy ezer la
kosra hány sportoló jutott: Svédországban 185, Németországban 139, Auszt
ria—Magyarországon 110, Franciaországban 76, Belgiumban 24, Svájcban 
4, Spanyolországban 2, Oroszországban pedig 1 fő.75 

Míg Németország a maga Turn-Verein tornász-hálózatán keresztül 1 millió 
gyakorlott tornászt képzett ki, Franciaországban több mint 600 ezer tornászt 
tartottak nyilván, Csehszlovákiában 6 millió lakosra több mint ezer Szokol-
egyesület és 300 „munkás tornász szövetség"-i egyesület jutott, addig Orosz
országban 160 millió lakosra mindössze 600 torna- és sportegyesületet lehe
tett számítani.76 A haderőnkívüli katonai kiképzés vezető munkatársai egy
öntetűen úgy vélték, hogy a katonai előképzés alapját a szovjet ifjúság 
tornája és sportja képezi. A statisztikai adatok obiektív tanúsága meggyő
zően bizonyítja, hogy a tornával és sporttal szembeni közönyösség a katonai 
szolgálat alól felmentett állampolgárok számának növekedését vonta maga 
után. A tudományos statisztika bebizonyította, hogy minél gyengébben fej
lett a lakosság testnevelése, annál nagyobb a katonai szolgálat alól testi 
hibák miatt felmentettek száma. így például ez a szám az 1914—1918-as 
háborúig Norvégiában 16,91, Svédországban 17,14, Angliában 19,18, Belgium
ban 20,45, Svájcban 21,45, Franciaországban 22,04, Németországban 24,59, 
Olaszországban 26,88, Ausztria—Magyarországon 30,55, Oroszországban pedig 
33,55 százalékot tett ki.77 Ezek az adatok világosan mutatják, milyen súlyos 
örökséget kapott a szovjetköztársaság a cárizmustól. Egyben tükrözik azt is, 
milyen nehéz tennivalók álltak a haderőnkívüli katonai kiképzés előtt, 
amelynek az volt a feladata, hogy megszervezze a katonai előképzést és a 
legrövidebb idő alatt felszámolja a proletárhatalom elmaradottságát a fia
talság testi nevelése terén. 

A katonai előképzés fontos feladata volt a lakosság lőkiképzésének meg
szervezése. Itt nagy szerepet játszottak a lövészegyesületek, amelyek nem 
csupán sportérdekeket voltak hivatva szolgálni, hanem széles körű állami 
célokat is, így hivatásuk volt, hogy segítsék a lakosságot a lövészet elméleti 
és gyakorlati kérdéseinek tanulmányozásában. Megállapítást nyert, hogy a 
lövészet vonatkozásában a cári Oroszország nagyon elmaradt az európai 
államoktól. Statisztikai adatok szerint az 1914-es háború küszöbén Svájc
ban 3500 lövészegyesület működött, Franciaországban 3000. Németországban 
2000, Olaszországban 1200, Ausztria—Magyarországon 1000, Dániában 700, 
Svédországban 500, Norvégiában 500, Hollandiában 100, Görögországban 
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50, Romániában 10, Oroszországban viszont mindössze 25 ilyen egyesület 
volt.78 

A katonai előképzés megszervezése a szovjetköztársaság fegyveres erői
nek építői számára merőben új dolog volt. Mindent újonnan kellett meg
szervezni. Ki kellett dolgozni a katonai előképzés programját, elkezdeni a 
munkát a torna és sport szervezése terén, rendezni a lövészet dolgát az 
országban. Mindezt a bonyolult és nehéz feladatot rövid idő alatt kellett 
megszervezni. A tapasztalat és a kellő anyagi alap hiánya arra kényszerí
tette a haderőnkívüli katonai kiképzés munkatársait, hogy a katonai elő
képzést ne mindenütt valósítsák meg, hanem elsősorban a városokban, 
ahol megvoltak a szükséges erők és eszközök. Határozatot hoztak, hogy 
a katonai előképzést a moszkvai, jaroszlávi, szmolenszki, penzai, voro
nyezsi, rjazányi, vlagyimiri, nyizsegorodi, szimbirszki, tulai, ivanovó-voz-
nyeszenszki, szamarai és grenburgi kormányzóságok városaiban valósít
ják meg.79 

1918. december l-re Petrográdon megkezdte munkáját 14 iskolán kívüli 
katonai előképző hely, amelyen 4161 főf oktattak. A katonai előkéozés 
iskolai megszervezésére a Népművelési Népbiztossággal való megegyezés 
alapján Petrográdon 46 iskolai kiképzőhelyet nyitottak meg, ahol 1863 fő 
vett részt behívás előtti kiképzésben.80 

A pártszervezetek, a tanácsok és katonai bizottságok megfeszített mun
kával, a munkásosztály aktív támogatásaival 1918 végére nagy eredménye
ket értek el a sportegyesületek szervezése terén. Eddig 350 sportegyesü
letet hoztak létre, amelyek a haderőnkívüli katonai kiképzés szerveit 
szolgálták. Ezeknek az egyesületeknek 38 167 tagjuk és 731 instruktoruk 
volt. Sportegyesületeket létesítettek 31 kormányzóságban. A legtöbb ilyen 
egyesületet — 87-et — a moszkvai katonai körzetben hoztak létre, utána 
következett a jaroszlávi katonai körzet 81, a nyugati körzet 57, a Volga
menti 47, az oreli 39, a petrográdi 36 és az uráli katonai körzet mind
össze 3 egyesülettel.81 

A jelentős számú sportegyesület megteremtése hatalmas eredménye volt 
a haderőnkívüli katonai kiképzésnek a katonai előképzés szervezésében. 

Sokkal rosszabbul állt a dolog a munkás tartalék egységek és magasabb
egységek megalakításával. Az anyagi nehézségek meghiúsították a munkás 
tartalék ezredek és hadosztályok alakításának eredményes munkáját. 1918 
októberében világossá vált, hogy az az elfogadott terv, amely 131 munkás 
tartalék hadosztály megalakítását irányozta elő, aligha valósítható meg. 
E hadosztályoknak a megalakítása hatalmas mennyiségű embert, fegy
verzetet, felszerelést és lóállományt követelt. Így, ha az 1918 április—má
jusi létszámelőírás alapján alakított egy hadosztály számára 27 972 fő 
volt szükséges, köztük 600 parancsnok — a rajparancsnoktól a hadosztály
parancsnokig —, 288 géppuska, 68 löveg és 10 048 ló, akkor 131 hadosz
tály számára 3,5 millió főre volt szükség, köztük 78 600 parancsnokra, 
22 028 géppuskára, 8908 lövegre és több mint 1,3 millió lóra. A szovjet 
kormány nem rendelkezett olyan forrásokkal, hogy fedezni tudta volna 
ezt az előirányzatot. Megértve, hogy a 131 munkás tartalék hadosztály 
létrehozásának terve megvalósíthatatlan, a Köztársaság Forradalmi Kato
nai Tanácsa elhatározta ennek lényeges szűkítését. A moszkvai katonai 
körzetre mindössze 5 menethadosztály megalakítását bízták. A pétervári 
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katonai körzet 4 tartalék hadosztály megalakítását kapta feladatul. Ami 
a többi körzetet illeti, azok nem kaptak olyan utasítást, hogy munkás tar
talék hadosztályokat alakítsanak.82 A munkás tartalék hadosztályok létre
hozása terén kitűzött új feladatokkal együtt a szeptemberi tervet gya
korlatilag levették a napirendről, bár hivatalos rendelkezés ezzel kapcso
latban nem történt. 

A Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa által kitűzött új feladatok
tól vezettetve a haderőnkívüli katonai kiképzés számottevő munkát fej-̂  
tett ki a munkás tartalék egységek és magasabbegységek megalakítása te-: 

rén. Moszkvában 1918. november—december folyamán 31 munkás tarta--
lék ezredet, 7 könnyű tüzérhadosztályt, két mozsaras tüzérhadosztályt és 
két nehéz tüzérhadosztályt alakítottak. Ezekből az egységekből alakult az 
1. moszkvai munkás hadosztály 14.' ezer fővel, a 2. moszkvai munkás had
osztály 8 ezer fővel és a 3. nemzetközi hadosztály. E magasabbegységek 
alapját a munkás tartalék ezredek képezték. így az 1. moszkvai munkás 
hadosztályhoz tartoztak a 31-es, 33-as, 35-ös, 37-es, 43-as és 45-ös munkás 
tartalék ezredek, a 2. moszkvai munkás hadosztályhoz tartoztak a 38-as, 
39-es, 44-es, 47-es, 48-as és 60-as munkás tartalék ezredek, a 3. nemzet
közi hadosztályba pedig a 34-es. 51-es, 69-es, 79-es, 81-es, 99-es és 118-as 
munkás tartalék ezredek. Mindezek az egységek — a 44-es és 45-ös mun
kás tartalék ezredek kivételével — 1919 elejére megérkeztek az arcvonal
ra.83 Miután ezek a hadosztályok elvonultak, a moszkvai városi katonai 
biztosság 1918. december 20-án kelt 341-es számú parancsával előírta vala
mennyi kerületi katonai biztosságnak, hogy haladéktalanul fogjon hozzá 
a kerületben maradt munkás tartalék ezredek átszervezéséhez és a kor
osztály-elv alapján következő egységek törzseinek és állományának kialakí
tásához.871 

Petrográdon és más városokban a miliciacsapatok megalakítása sokkal 
nehezebben bontakozott ki, mint Moszkvában. 

1918 végére Petrográdon 13 munkás tartalék ezred keretállományát hoz
ták létre. A körzetben összesen 32 keretet alakítottak.85 De, hogy ezek mi
lyenek voltak, azt legjobban létszámuk és fegyverzetük alapján lehet meg
ítélni. Így, míg a létszámelőírás szerint 13 ezred állományának 7644 főnek 
kellett lennie, addig a valóságban csak 4*053, vagyis 53 százalék volt meg. 
Ló mindössze 66 volt. Az összes 13 ezredre 2686 puska és 21 géppuska ju
tott.86 Ezekben az ezredekben hiányos volt az emberekkel és fegyverzettel 
való feltöltés. 1918. november 10-én elkezdődött az 1. petrográdi munkás 
hadosztály megalakítása. A petrográdi körzeti katonai biztosság 1918. no
vember 6-án kelt 54-es számú parancsának megfelelően a hadosztály meg
alakulásának 1918. november 25-re kellett befejeződnie. A Legfelső Kato
nai Felügyelőség megvizsgálva a munkás tartalék egységek megalakítását a 
petrográdi katonai körzetben, megállapította, hogy gyakorlatilag az 1. 
petrográdi munkás hadosztály megalakítása nem sikerült. A Legfelső Ka
tonai Felügyelőség elnöke, Podvojszkij 1918. december 15-én kelt, a Vé
delmi Tanácshoz intézett jelentésében azt írta, hogy a megalakuló hadosz
tály állapota a következő: a hadosztály és az ezredek törzsei teljesen meg
alakultak, ami a négy ezredet illeti, ezek kezdetleges állapotban voltak: 
munkás közkatona a században mindössze az előírt létszám 10—25 száza-
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83 yrACA. (j). 4, on. 10, K. 436, AA. 112—114.; $. H, on. 6, A. 872. AA. 5—7, 10. 
84 UrACA. $.11, on. 6, A. 872, A. 93. 
85 UrACA. <p. 8, on. 1, A. 57, A. 126.; <j>. 65, on. 2, A. 18, A. 48. 
86 UrACA, <j>. 8, on. 1, A. 57, AA. 124—126. 
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léka, a parancsnoki létszám 20—60 százalékos volt. A fegyverzet, a f elsze-1 

relés és az egyenruházat teljesen hiányzott.87 

Moszkván és Petrográdon kívül a munkás tartalék ezredek, zászlóaljak 
és osztagok jöttek létre Kosztromában, Kolugában, Tambovban, Voro-
nyezsben, Őreiben, Brjanszkban, Ivanovo-Voznyesženszkben, Kazanyban 
és egy sor más városban.88 Az 1918-ban katonai kiképzésen átment vasuta
sokból 5 vasutas-munkás tartalék ezredet alakítottak.89 

A működő hadsereg ellátási nehézségei miatt a haderőnkívüli katonai 
kiképzésnek egyre kevesebb jutott abból, ami a miliciaalakulatok számá
ra szükséges volt. A parancsnoki állomány, a fegyverzet, a felszerelés és 
a lovak hiányának következtében a haderőnkívüli kiképzés intézménye 
nem tudta teljesíteni egészében még a munkás tartalék egységek és ma
gasabbegységek alakításának szűkített tervét sem.90 A miliciacsapatok lét
rehozása és fejlesztése a fokozódó polgárháború és a hatalmas anyagi ne
hézségek következtében nyilvánvalóan elakadt. A -megalakult miliciacsa
patok súlyos helyzete magára vonta az összoroszországi Főtörzs és a Leg
felső Katonai Felügyelőség figyelmét, A katonai szakértők kezdtek a mun
kás tartalék ezredek és hadosztályok felállítása ellen állást foglalni, és az 
volt a véleményük, hogy a haderőnkívüli katonai kiképzés foglalkozzék 
kizárólag a dolgozók honvédelmi oktatásával. Tervbe vették, hogy ä ki
képzett tartalékokból szakaszokat és századokat alakítanak, amelyek a 
tartalék egységeken keresztül jutnak el kiegészítésként a Vörös Hadsereg
be. A viták egyre élesebb jelleget öltöttek. Gyorsan még kellett oldani až 
égető kérdéseket. A Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa, hogy lezárja 
a vitát, elhatározta, összehívja a szakemberek értekezletét, ahol megvitat
ják a haderőnkívüli katonai kiképzés fejlődési perspektívájának kérdését. 

Az értekezlet előkészületei során a haderőnkívüli katonai kiképzés meg
bízottai felülvizsgálták a munkás tartalék alakulatok helyzetét Moszkvá
ban és arra a következtetésre jutottak, hogy a moszkvai városi katonai 
népbiztosság helytelenül értelmezte a haderőnkívüli katonai kiképzés esz
méjét, és olyan ezredeket hozott létre, amelyek sajátos tartalék követelmé
nyei szerint a mozgósítottakból utánpótlást küldtek az arcvonalra. A me
netszázadok kellő kiképzés és fegyverzet nélkül kerültek a frontra.91 Mar-
jaszin 1919. január 10-én kelt 14. számú parancsával — miután célszerűt
lennek nyilvánította a haderőnkívüli katonai kiképzés effajta szervezetét 
— visszavonta a moszkvai városi katonai népbiztosság valamennyi utasítá
sát, rendelkezését és parancsát a tartalék csapatok megalakítására, és elő
írta, hogy ne alkalmazzák, amíg az összoroszországi Főtörzs nem hagyja 
jóvá azokat.92 1919. január 11-én a haderőnkívüli katonai kiképzés vala
mennyi szervének megküldték a direktívákat, amelyek szerint külön ren
delkezésig a tartalék miliciaegységek alakítását meg kell szüntetni.93 

1919. január 21-én összeült a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa 
által előkészített értekezlet, amelynek az volt a feladata, hogy vizsgálja 
felül a miliciaépítéssel kapcsolatos kérdéseket.94 Az értekezlet munkájában 
részt vettek az összoroszországi Főtörzs, a Legfelső Katonai Felügyelőség, 
a Haderőnkívüli Katonai Kiképzési Központi Parancsnoksága és a körzeti 

87 U T A C A . <j>. 8. on. 1, a. 57. A. 102. 
88 U T A C A . «p. 65 , on. 4, a. 1, AA. 5 4 ^ 5 5 . ; on. 2 , a. 18. AA. 48 , 57 . ; <J>. 4 , oh. 10, a. 436, AA. 112—114: 
89 UrACA. <fp. 4 , on. 10, a. 436, AA. 112—114. • M . -
90 U T A C A . <p. 6 5 , o n . 4 , A . 1 , A A . 5 4 — 5 5 . 
91 UrACA. <p. 6 5 , o n . 4 , Â. 1 . A . 2 5 0 . ; o n . 4 , a . 1 9 . A . 1 8 . ; o n . 4 . a . 36 , A A . 1 2 — 1 6 . 
92 U T A C A . $ . 65, on. 4, a. 1, A. 250. 
93 U T A C A . «j,. 65, on. 4, a- 2, AA. 17—18, 20. 
94 UľACA. $. 4. on. 1, a. 9, AA. 1—47, 52. 
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katonai bizottságok képviselői. Az értekezletet Dzevjaltovszkij vezette. 
Megnyitójában az elnök felhívta a jelenlevők figyelmét arra, hogy az érte
kezlet célja annak a kérdésnek a kimunkálása, hogy miként válhatik a 
haderőnkívüli katonai kiképzés a Vörös Hadsereg támaszává. A Haderőn
kívüli Katonai Kiképzési Központi Parancsnoksága az értekezlet számára 
beszámoló jelentést állított össze, és azt az értekezleten megbeszélték. E 
jelentés foglalkozik azzal a feladattal, hogy a haderőnkívüli katonai ki
képzés munkáját úgy kell megszervezni, hogy közte és a Vörös Hadsereg 
között szoros kapcsolat legyen. Azt javasolta, hogy a haderőnkívüli kato
nai kiképzés készítse elő azokat a korosztályokat, amelyek a Vörös Had
sereg utánpótlására kerülnek. Ilyen korosztályoknak tekintették a 26—35 
éveseket, valamint a 19 éveseket, azaz a 2. sorbeli korosztályt. Mivel soron 
volt a 26 évesek behívása, azt javasolták, hogy részesítsék őket 96 órás 
kiképzésben még mielőtt a Vörös Hadsereg tartalék egységeihez besorolják 
őket. A javaslat szerint a 27—29 éveseket szervezzék századokba és már 
rajok, szakaszok és századok állományában képezzék ki őket. Ezért azt ja
vasolták, hogy hívják be e korosztályokat átképzésre, és ennek befejezése 
után sorolják be a tanfolyamon végzetteket meghatározott tartalék zászló
aljakba. Ami a 30—35 éveseket illeti, alakítsanak belőlük tartalék ezrede
ket és hadosztályokat. 

Az értekezlet egyhangúlag elfogadta azt. hogy a had erőnkívüli kikép
zésnek szerves kapcsolatot kell teremtenie a Vörös Hadsereggel, oly mó
don, hogy a kiképzett kontingenseket a tartalék zászlóaljakon keresztül a 
harcoló hadseregbe küldik. Éles ellenkezést váltott ki az összoroszországi 
Főtörzs, a Legfelső Katonai Felügyelőség és a körzeti katonai biztosságok 
képviselői részéről az a javaslat, hogy folytassák a munkás tartalék ezre
dek és hadosztályok alakításának munkáját. A moszkvai katonai körzet 
hadbiztosa, N. I. Muralov felszólalt ez ellen a javaslat ellen, és kategoriku
san kijelentette, hogy lelkesedtünk a munkás hadosztályok szervezéséért, 
de a célt nem értük el. A Vörös Hadsereg megteremtésére és tartalék ez
redek, hadosztályok alakítására az országban nincsenek meg a szükséges 
eszközök.95 Muralov álláspontját támogatta Lebegyev, Mocsulszkij, Rattel 
és más szakemberek. Rattel kijelentette: „egyetértek a haderőnkívüli ka
tonai kiképzés és a miliciaegységek alakításának eszméjével általában, de 
más életkörülmények között. Ügy gondolom, hogy a haderőnkívüli kikép
zés kizárólag a Vörös Hadsereg tartalék egységeinek segédeszköze le
het."^ 

Az értekezlet 9 szavazattal, 8 ellenébe osztotta véleményét a Haderőn-
kívüli Katonai Kiképzés Központi Parancsnokság helyettes főnökének, Ba-
ranovszkijnak ama javaslatával, hogy fogadják el a parancsnokság jelen
tését és úgy határozzák meg a feladatait, amint az a feljegyzésben talál
ható.97 Ezzel az értekezlet befejezte munkáját, s aligha mondhatjuk, hogy 
az gyümölcsöző volt. Nem döntötte el a munkás tartalék ezredek és had
osztályok alakításának vitás kérdését. Egy dolog volt csak kétségtelen, az 
értekezlet meggyőzően bizonyította, hogy a Vörös Hadsereg vezető mun
katársai között nem volt egységes nézet olyan fontos kérdésekben, mint 
a milíciaalakulatok problémája. 

A munkás tartalék ezredek és hadosztályok alakításának kérdését rö
videsen megoldotta maga az élet. 1919 tavaszán az intervenció és a polgár
háború fokozódásával a szovjet kormány egész figyelmét a Vörös Hadse-

95 y r A C A . <t>. 4, on. 1 , A. 9, A. 7. 
96 u r A C A . <J). 4. on. 1, a. 9, A. 14. 
97 UTACA. $. 4. on. 1, A. 9. AA. 40, 52. 
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reg megerősítésére fordította, a fegyvereket, a felszerelést és a csapatok 
számára szükséges egyéb eszközöket mind a harcoló hadsereghez irányí
totta. A haderőnkívüli kiképzésnek a hadiellátmány minimális eszközeit 
sem nyújtották. Személyi állomány, fegyverzet és lovak hiányában az 1918 
őszén és telén megalakult munkás tartalék egységek nem fejezték be meg
alakulásukat és 1919 tavaszára szánalmas látványt nyújtottak. Míg a lét
számelőírás szerint egy lövészezredben 2866 főnek, 1779 puskának, 48 gép
puskának és 288 lónak98 kellett lennie, addig Moszkva 15 városi és 5 vas
utas-munkás tartalék ezredében mindössze 8739 fő, 5155 puska, 26 gép
puska és 89 ló volt." Kezdetleges állapotban volt a petrográdi kormány
zóságnak mind a 8 munkás tartalék ezrede is. Mindössze 2558 fővel, 1393 
puskával, 22 géppuskával és 29 lóval rendelkeztek.100 ami mélyen alatta 
volt még az egy lövészezred számára előírt létszámnormának is. 

A Haderőnkívüli Katonai Kiképzés Központi Parancsnoksága látva, hogy 
a munkás tartalék egységek szervezésének további kísérletei hiábavalóak, 
1919. február 26-án kelt parancsával feloszlatta az összes munkás tartalék 
egységeket. Az összoroszországi Főtörzs Ü919. március 15-én kelt paran
csával megerősítette a Haderőnkívüli Katonai Kiképzés Központi Parancs
nokságának eljárását.101 így értek véget azok a kísérletek, amelyek a Vö
rös Hadsereg gyors kiegészítésére szolgáló miliciaegységek alakítását cé
lozták. 

A munkás tartalék ezredek és hadosztályok szervezési tervének siker
telensége világosan megmutatta a haderőnkívüli katonai kiképzés átszer
vezésének és a miliciaépítés új rendszerére való áttérésnek a szükséges
ségét. 

Míg eddig a haderőnkívüli katonai kiképzés alapját a harcos egyedi 
kiképzése alkotta, ezt a Vörös Hadsereg kiegészítésére azonnal felhasz
nálható miliciaezredek és hadosztályok szervezésére irányuló törekvések 
igazolták is, most világossá vált, hogy ha az ilyen ezredek és hadosztályok 
szervezéséről lemondanak, a harcosok egyedi kiképzési rendszerének to
vábbi fenntartása nem biztosítja a Vörös Hadsereg számára szükséges tar
talékképzést. Elhatározták, hogy eltekintenek ettől a rendszertől és áttér
nek a dolgozók harci egységekben és fegyvernemenként történő kiképzé
sére, s úgy szervezik és képzik ki őket, hogy a mozgósításkor gyorsan ka
tonai egységeket lehessen belőlük szervezni minden fegyvernemben. E fel
adat megoldására a haderőnkívüli katonai kiképzés régi helyi szervezeti 
apparátusa nem felelt meg, mert a katona egyedi kiképzésének feladatát 
szolgálta. Létre kellett hozni a haderőnkívüli katonai kiképzés új helyi 
apparátusát. A központi parancsnokság arra a megállapításra jutott, hogy 
a Vörös Hadsereg számára az utánpótlás kiképzésének feladatát akkor le
het eredményesen megoldani, ha áttérnek a területi törzsek rendszerére, 
amelyek betölthetik az oktatási, szervezési központok feladatát. A Had
erőnkívüli Katonai Kiképzés Központi Parancsnokságán a kiképzés új 
szervezési tervének részletes kidolgozására bizottságot hoztak létre Bara-
novszkij vezetésével. A bizottság hamarosan benyújtotta a haderőnkívüli 
katonai kiiképzés új szervezési tervét.102 

Baranovszkij bizottsága azt javasolta, hogy minden kormányzóságban 
hozzák létre a tartalék miliciaezred területi törzsét.. A szovjetköztársaság 

98 JjrACA. CöopHHK npHKaaoB HapKoMBoena sa 1918, r., npmcaa JŔ 294. 
99 UTACA. «j,. 65, on. 4, A. 36, AA. 24—30. 
100 JjrACA. (j>. 65, on. 4, A. 35, AA. 26, 29. 
101 UTACA. 4,. 65. on. 4, A. 29, AA. 48, 111.; A. 1, A. 251. 
102 JjrACA. <j>. 65, on. 4. A. 1, AA. 56-61. 
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területét 41 területi ezredkörzetre szándékoztak felosztani. Hogy ne sértsék 
meg az ország közigazgatási felosztását, minden ezredkörzetet kormányzó
ságokból, egész számú járásokból kellett összeállítani. Moszkva és Petro
grad önálló ezredkörzetet képezett. Javasolták, hogy minden ezredkörzet
ben hozzák létre egy tartalék ezred, egy tüzérosztály és egy híradó század 
kereteit. A műszaki és lovas egységek kiképzése és megalakítása céljá
ból az utóbbiak kereteit úgy tervezték megalakítani, hogy három ezred
körzetre jusson egy-egy törzs. 

A bizottság azt javasolta, hogy a dolgozók kiképzését az ezredkörzetek
ben korosztály-rendszer szerint végezzék. Az összes férfi dolgozókat osz-
szák föl 4 korcsoportra: 1. 18—19, 2. 20—25, 3. 23—31 és 4. 32—40 évesek
re. Normális, békés körülmények között évente hívják be tömeges ki
képzésre az első korosztály-csoportot. A háború körülményei között a bi
zottság szükségesnek tartotta azoknak a második csoportba tartozó ál
lampolgároknak az elsődleges behívását, akik valamilyen okból nem ke
rültek a Vörös Hadsereg soraiba, és az első korosztályba tartozókat, akiket 
behívhattak a Vörös Hadseregbe. Csak ennek a feladatnak a teljesítése 
után terjeszthették ki a kiképzést a 3. és 4. csoportra. Azt javasolták, hogy 
bízzák a kiképzést a tartalék területi egységek instruktorainak különleges 
törzseire, amelyeknek a kiképzési, szervezési apparátusban is szerepet kel
lett játszaniuk. Az inštruktori gárdának nem kellett feltétlenül azonos
nak lennie az egységek parancsnoki állományával. Hogy a megalakítandó 
egységeket parancsnoki karral láthassák el, az állandó inštruktori állo
mány mellett tervbe vették a helyettesek intézményének létrehozását, 
akik részt vettek volna a kiképzésben és a szervezésben, mozgósítás esetén 
pedig bekerültek volna a mozgósítandó egység parancsnoki állományába.103 

A Baranovszkij bizottsága által javasolt rendszer, amelynek célja a 
Vörös Hadsereg számára katonailag kiképzett tartalékok előteremtése 
volt, a Vörös Hadsereget teljesen megszervezett egységekkel (századokkal, 
zászlóaljakkal) kívánta feltölteni.104 

Baranovszkij bizottságának a területi törzsének rendszerére vonatkozó 
tervezetét a haderőnkívüli katonai kiképzés parancsnoksága elfogadta. 
Ezek a törzsek olyan kiképzési, szervezési központok, amelyek a Vörös 
Hadsereg számára katonailag kiképzett tartalékokat készítenek elő. 1919. 
április 2-án a Haderőnkívüli Katonai Kiképzés Központi Parancsnoksága 
amellett foglalt állást, hogy szervezzék át a haderőnkívüli katonai kikép
zést és térjenek át az új rendszerre.105 Mivel meg voltak győződve arról, 
hogy az új rendszerre való áttérés elnyeri a szovjet kormány jóváhagyását, 
az Összoroszországi Főtörzs be sem várva a Köztársaság Forradalmi Kato
nai Tanácsa és a Védelmi Tanács jóváhagyását, 1919. április 18-án 145. 
számú parancsával előírta valamennyi körzeti katonai bizottság számára, 
hogy a legrövidebb időn belül alakítsanak a szovjetköztársaság minden 
kormányzóságában egy tartalék gyalogezred-törzset, a Hadügyi Népbiz
tosság 1918. évi 294. és 730-as számú parancsában megjelölt létszámmal.106 

Az egyre bonyolultabbá váló katonai helyzet azonban megakadályozta, 
hogy a haderőnkívüli katonai kiképzés normálisan áttérjen az új rend
szerre, s ez a felbomlásához vezetett. 

1919 tavaszán Kolcsak, Gyenyikin és a szovjethatalom más ellenségei 
fehérgárdista erőinek támadása a harcoló hadsereg megerősítését kö-

103 urACA. <p. 65, on. 4, a. 1, AA. 56—61.; on. 4, *. 14, AA. 36—39. 
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vetélte. 1919. április 23-án Vacetisz főparancsnok írásos jelentést kül
dött Leninnek a szovjetköztársaság katonai helyzetéről.147 A főparancs
nok által felvetett kérdések között szerepelt a haderőnkívüli katonai ki
képzés kérdése is. Vacetisz megjegyezte, hogy a szovjetköztársaság ka
tonai erőfeszítéseit jelentősen gyengíti a haderőnkívüli katonai kiképzés 
áttekinthetetlen szervezete, mely a parancsnoki állomány és a politikai 
munkások hatalmas tömegét köti le. Vacetisz azt írta, hogy „ha összeha
sonlítjuk a haderőnkívüli katonai kiképzés parancsnoki állományának 
(instruktorainak) a létszámát a Vörös Hadseregbeli tartalék egységek pa
rancsnokainak látszámával, akkor kiderül, hogy a tartalék egységekben 
a köztársaság egész területén a parancsnoki állomány létszáma 5350 fő, 
amíg a haderőnkívüli katonai kiképzés szervezetében 24 000-en vannak. 
A parancsnoki állomány létszámának ez az aránya rendkívül káros a jó 
hadseregszervezés szempontjából: a tartalék egységek utánpótlást adnak 
a jelen kritikus helyzetben az arcvonalon harcoló egységek számára, a 
haderőnkívüli katonai kiképzés viszont a távoli jövő számára képez után
pótlást ."^ 

Vacetisz azt javasolta, hogy ideiglenesen szüntessék meg a haderőnkívüli 
katonai kiképzést, egész parancsnoki karát és politikai munkásait osszák 
szét a Keleti Front tartalék egységei között.109 A Köztársaság Forradalmi 
Katonai Tanácsának tagja, a Tábori Törzs komisszárja Aralov nem értett 
egyet Vacetisz javaslatával és amellett foglalt állást, hogy ne szüntessék 
meg a haderőnkívüli katonai kiképzés tevékenységét, hanem 55—75 szá
zalékra csökkentsék.110 

Lenin, miután megismerkedett a jelentéssel, Vacetisz véleményével ér
tett egyet és a jelentés alapján határozatot készített. „3. A haderőnkivüli 
katonai kiképzésről (100 százalékot vegyünk és ne 75 százalékot) azonnal, 
még ma készítsünk dekrétumtervezetet; 4. számba kell venni: a 24 ezer 
fős parancsnoki állományt. Ha egyet veszünk tíz ellen, az azt jelenti, hogy 
létre lehet hozni egy 240 ezer fős hadsereget. Ellenőrizni kell és normának 
tekinteni azonnal a Központi Ellátási Parancsnokság számára Oroszország
ban és Ukrajnában egyaránt."11 

Miután a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa megkapta a Védelmi 
Tanács utasítását a haderőnkívüli katonai kiképzés felhasználásáról, uta
sítást adott az összoroszországi Főtörzsnek, hogy hozzon létre 14 sorezredet 
(Moszkvában 3-at, Petrográdon 3-at, a nyugati katonai körzetben 2-őt, a 
novgorodi kormányzóságban 2-őt, Kalugában, Tulában, Őreiben és Kurszk
ban 1—1-et). Minden ezredkeretbe ossza be a haderőnkívüli katonai kikép
zés 67 munkatársát a volt tisztek közül. Ezeket a kereteket a Vörös Had
sereg új egységeinek a megalakítására használja fel. A haderőnkívüli ka
tonai kiképzés katonai szolgálatra alkalmas egész inštruktori és parancsnoki 
állománya, mely az ezredek feltöltése után megmaradt, a katonai biztossá
gokra irányítandó, hogy felhasználják őket a Vörös Hadsereg soraiban. Meg 
kell szüntetni a haderőn kívüli katonai kiképzést, be kell zárni az összes 
kerületi és ideiglenes haderőn kívüli katonai kiképzési osztályokat.112 

Az összoroszországi Főtörzs teljesítve a Köztársaság Forradalmi Katonai 

107 n r A C A . * . 4, on. 8, A. 610, AA. 20—21. 
108 U T A C A . (j). 4. on. 8, a. 610, AA. 20—21. — V a c e t i s z s z e m m e l l á t h a t ó l a g n e m I s m e r t e a 

hade rőn kívül i k iképzés i n s t r u k t o r a i n a k pon tos számát . Va ló jában 1919 ápr i l i sában a hade rőn 
kívü i k ikép7és 41 430 i n s t r u k t o r r a l rende lkeze t t {Lásd: UTACA. $. 65, on. 4, A. 25, A. 67.). 

ion UTACA. <{,. 4, on. 8, A. 610, AA. 20—21. 
110 Ú o . 
H l JWHHCKHH CŐOPHHK, X X X I V , CTp. 118—119. 
112 U r A C A . <t>. 65, on. 4, A. 29, A. 139. 
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Tanácsának utasítását, 1919. május 4-én kelt 877/VO számú táviratával visz-
szavonta 1919. április 18-án kelt 145. számú parancsát, amellyel minden kor
mányzóságban egy tartalék gyalogezred megalakítását rendelte el, és tisz
tázva a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa által kitűzött feladatot, 
parancsot adott, hogy egy héten belül hajtsák azt végre. A távirat rámu
tatott, hogy a felsorolt 14 területi ezredkeret megalakulásának pillanatától 
a kormányzósági és járási katonai biztosságok állományában fel fogják szá
molni a haderőn kívüli katonai kiképzés osztályait. A kormányzósági kato
nai biztosságokon megmaradnak a haderőnkívüli katonai kiképzés inspekto
rai és mellettük 2—3 munkatárs.113 1919. május 5-én a Haderőnkí
vüli Katonai Kiképzés Központi Parancsnoksága táviratilag előírta vala
mennyi szervének, hogy lásson hozzá az összoroszországi Főtörzs 877/VO 
számú táviratában foglaltak azonnali és pontos végrehajtásához.11'1 

Mivel a haderőn kívüli katonai kiképzés apparátusának megszüntetése, 
inštruktori és parancsnoki kádereinek elvezénylése, valamint a dolgozók ál
talános katonai oktatásának megszüntetése előzetes magyarázat nélkül tör
tént, az összoroszországi Főtörzs röviddel a 877/VO számú távirat elküldése 
után valamennyi körzeti katonai biztosságnak újabb táviratot küldött, 
amelyben megmagyarázta a végrehajtott intézkedés szükségességét. Ebben 
a táviratban az összoroszországi Főtörzs Tanácsa ezt írta: „Figyelembe 
véve, hogy néhány kerületben, körzetben és kormányzóságban a haderőn 
kívüli katonai kiképzés kereteit nem a Hadügyi Népbiztosság 730. számú 
létszám előírásának megfelelően szervezték, hanem a haderőn kívüli kikép
zés új szervezési terve alapján a kiképző-szervező törzseken keresztül, s 
hogy ez a szervezet az új terv jóváhagyása után rövid időn belül mindenütt 
bevezetésre kerül, az összoroszországi Főtörzs Tanácsa semmiképpen sem 
javasolja az egyes helyeken már bevezetett új szervezet feloszlatását, és a 
fent említett szervezetből a 877/VO számú táviratnak megfelelően csak a 
parancsnoki állományt kell felhasználni. Ugyanakkor az összoroszországi 
Főtörzs Tanácsa felhívja a figyelmet, hogy 877/VO számú táviratot nem kell 
a haderőn kívüli katonai kiképzés felszámolásának, hanem csupán ideigle
nes szüneteltetésének tekinteni, minthogy az arcvonal számára haladékta
lanul igénybe kell venni a parancsnoki állományt, és át kell térni a Haderőn 
Kívüli Katonai Kiképzés Központi Parancsnoksága által kidolgozott új szer
vezetre, egy percig sem gyengítve a haderőn kívüli katonai kiképzés helvi 
szerveinek szervezési munkáját."115 

1919 májusának közepén hozzáláttak a haderőn kívüli katonai kiképzés át
szervezéséhez és a kerületi kiképzési-szervezési törzsek rendszerére való 
áttérés előkészítéséhez. Az összoroszországi Főtörzs által kitűzött, a törzsek 
létrehozására és az instruktoroknak, parancsnokoknak a katonai biztossá
gokhoz való átvezénylésére vonatkozó feladatok teljesítésével egyidejűleg a 
Haderőn Kívüli Katonai Kiképzés Központi Parancsnoksága rendelkezést 
adott valamennyi szervének, hogy zárják be a haderőn kívüli katonai kikép
zés városi, kerületi és más osztályait, valamint helyi irodáit.116 1919. május 
elején, amikor hozzáláttak a haderőn kívüli katonai kiképzés átszervezésé
hez, ez összesen 7 körzeti, 39 kormányzósági és 396 járási osztállyal és 6357 
helyi irodával rendelkezett, összeírtak több mint 2,7 millió katonai kikép
zésre kötelezett személyt és kiképeztek 797 494 főt. A haderőn kívüli kikép
zés szervezete jelentős inštruktori állománnyal rendelkezett, amely 39 770 

113 Uo. 
iľi TVv 81. o. 
115 UrACA. *. 65. on. 4, A. 29, A. 142. 
HC> njACA. «p. 65, on. 4. A. 33, A. 78. 
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főt számlált.117 1919. május folyamán ez az egész hatalmas apparátus meg
szűnt létezni (azoknak a csoportoknak kivételével, amelyeket meg akartak 
tartani az összoroszországi Főtörzs 877/VO számú táviratában foglalt uta
sításoknak megfelelően). 

A haderőn kívüli kiképzés rövid időn belül átadott a katonai biztossá
goknak 27 826 katonai szakembert, köztük 3534 volt tisztet és 24 292 volt 
altisztet.118 A 'kiképzésnél maradt volt tiszteket és altiszteket a törzsek te
rületi rendszerének, mint kiképzési-szervezési központoknak a megterem
téséhez használták fel. 1919. június 9-én a Haderőn Kívüli Katonai Kikép
zés Központi Parancsnoksága közölte, hogy a haderőn «kívüli kiképzés rend
szerében a katonai oktatást megszüntette.119 

így végződött a köztársaság milíciacsapatai megteremtésére és kifejlesz
tésére irányuló kísérlet. A szovjetország az intervenció és a polgárháború 
fokozódása következtében és nagy anyagi nehézségei miatt kénytelen volt 
eltekinteni az 1918 tavaszán elfogadott tervtől, amely az állandó Vörös Had
sereg szervezésével együtt ki akarta fejleszteni a milíciaépítést is, és kény
telen volt minden erőfeszítését a Vörös Hadsereg további megszilárdítására 
és fejlesztésére irányítani. 

így rövid idő alatt 1917 novemberétől 1919 májusáig az intervenciósok 
és fehérgárdisták kétszer is meghiúsították a szovjetköztársaság által elkez
dett milíciaépítést. A kommunista párt és a szovjet kormány azonban csak 
egy időre szakította meg a milíciaépítés munkáját, hogy kedvezőbb körül
mények között visszatérjen rá. 

1919 novemberében, amikor a Vörös Hadsereg sikeresen verte vissza Kol-
csak, Gyenyikin és más belső ellenforradalmi vezetők fehérgárdista seregeit, 
a milíciaépítés kérdései ismét a szovjetköztársaság társadalmi építésének 
napirendjére kerültek. Ez összefüggött azzal a munkával, amelyet a párt és 
a kormány a szovjetállam békés fejlődési időszakában a hadseregépítés 
perspektíváinak tanulmányozására fordított. 

1919. november 29-én a további hadseregépítés kérdését az OK(b)P KB 
plénuma vitatta meg. A plénum határozatában jóváhagyta a katonai hatóság 
által előirányzott intézkedéseket.120 A párt központi bizottságának utasításai 
alapján a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa létrehozott egy sor bizott
ságot, amelyeket megbíztak a Vörös Hadsereg leszerelésével és a milíciaépí-
tésre való áttéréssel kapcsolatos elméleti problémák kidolgozásával. 

1919. november 30-án a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa megala
kította az „Ország milíciarendszerű védelme gyakorlati bevezetésével kapcso
latos kérdések kidolgozására alakult bizottságot." A bizottság elnökéül 
a Vörös Hadsereg volt főparancsnokát, Vacetiszt nevezték ki.121 December
ben létrehozták még „A Vörös Hadsereg mellett működő Központi Katonai 
Leszerelési Hivatal szabályzatát kidolgozó bizottságot", amelynek az élén 
Balujev volt tábornok állt,122 és „A tábori csapatok létszámának felülvizsgá
latára alakult bizottságot" Nagyozsnij volt tábornok elnökletével.123 

Az OK(b)P KB határozatára és a Köztársaság Forradalmi Katonai Taná
csának a Vörös Hadsereg átszervezésének előkészítésére vonatkozó direktí
vájára aktívan reagált a hadsereg vezető állománya. Elsőként a Haderőn 

í 17 urACA. $. 65, on. 4, a. 25, A. 67. — Eddig az időpont ig a h a d e r ő n kívül i k iképzés 
az összoroszországi Vezérkar ké ré sé re 2008 volt t isztet kü ldö t t a Vörös Hadse regbe . (Lásd: 
UrACA. <j>. 65, on. 4, A. 22, A. 6.). 
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Kívüli Katonai Kiképzés Központi Parancsnoksága foglalt állást. 1919. de
cember 3-án közzétette Podvojszkijnak, a parancsnokság új főnökének tézi
seit — „Áttérés az osztály-milíciarendszerre." 124 

Podvojszkij téziseiben azt írta, hogy a szocialista köztársaságnak, amely 
szakított a burzsoá militarizmus hagyományaival, védelmi szerve csak a mi
lícia jellegű osztályhadsereg lehet.1^ 

Ugyanakkor, figyelembe véve a valóságos helyzetet, Podvojszkij rámuta
tott: „A polgárháború rendkívüli körülményei arra kényszerítenek bennün
ket, hogy ideiglenesen lemondjunk a milíciarendszer azonnali bevezetéséről, 
és az átmeneti időszakra létrehozzuk az állandó típusú Vörös Hadsereget, 
szem előtt tartva, hogy mihelyt lehetőség nyílik rá, áttérünk az osztály-
milíciára."126 

Podvojszkij tézisei kiindulópontul szolgáltak a háború utáni szovjet fegy
veres erők építésének perspektíváira vonatkozó nézetek tisztázásához. 

„Az ország milíciarendszerű védelme gyakorlati bevezetésével kapcsolatos 
kérdések kidolgozására alakult bizottság" elnöke Vacetisz, 1920. január 18-án 
a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsának beterjesztette jelentését. „Az 
OSZFSZK fegyveres erői reformjának változata a milíciarendszerre való át
téréssel kapcsolatban."127 Rámutatva, hogy a szocialista állam és a kapita
lista országok között semmiféle békét, semmiféle fegyverszünetet nem lehet 
tartósnak tekinteni, Vacetisz állást foglalt egy olyan katonai szervezet meg
őrzése mellett, amely biztosíthatja a szovjetállam állandó katonai védelmi 
készenlétét. Kijelentette, hogy a Vörös Hadsereg leszerelésének és egy új 
milícia jellegű katonai rendszer létrehozásának a kérdéseit úgy kell eldön
teni, hogy ne szenvedjenek csorbát az ország védelmi érdekei. Ebből a célból 
Vacetisz szükségesnek tartotta, legalább 20 reguláris hadosztály teljes harc
készültségben tartását. Azt javasolta, hogy ebből 10 hadosztály maradjon meg 
állandó reguláris haderőnek és mint elsővonalbeli hadosztályokkal számol
janak velük, a további 10 hadosztályt tekintsék második vonalbeli hadosztá
lyoknak, amelyeket hadüzenet esetén mozgósítani lehet. E 20 hadosztály 
megtartása Vacetisz véleménye szerint lehetővé tenné, hogy rövid idő alatt 
egy millió katonát meghaladó fegyveres erő kerüljön az arcvonalra. 

Vacetisz állást foglalt a milíciarendszerre való haladéktalan áttérés ellen 
és ezt írta: „Háborús időben az államnak mindenekelőtt harckészültségre kell 
törekednie. A Vörös Hadsereg ragyogóan betölti ezt a feladatot, ezért hadá
szati szempontból nincs szükség a milíciára való haladéktalan áttérésre."128 

Ami a milíciarendszerre közeljövőben való áttérést illeti általában, a problé
mának, jelentette ki Vacetisz, nincsenek távlatai." A köztársaság katonai 
helyzete — írta — állandó harckészültséget követel, amit csak az állandó 
hadsereg tud biztosítani."129 Vacetisz úgy vélte, hogy a milíciarendszerű had
sereg eltartása meghaladja a szovjetköztársaság erejét, mivel ez ötször vagy 
még többször annyiba kerül, mint az állandó reguláris hadsereg fenntar
t á sa .^ 

Mindenki várta, hogy mit szól ehhez a Főparancsnokság és a Köztársaság 
Forradalmi Katonai Tanácsának Tábori Törzse, mi az ő véleményük? 1920. 
január 21-én, Sz. Sz. Kamenyev, a Vörös Hadsereg főparancsnoka, Lebegyev 
vezérkari főnök és Kurszkij törzskomisszár, a Köztársaság Forradalmi Kato-

124 u r A C A . $. 65, on. 7, A. 62, AA. 78—81.; cj>. 65, on. 4, on. 10, A. 436, AA. 333—334. 
125 Kiemelés tőlem — Sz. K. 
126 UXACA. tp. 65, on. 7, A. 62, AA. 78—81. 
127 MTACA. $. 4, on. 1, A. 1516, AA. 43—118. 
128 UľACA. <p. 4, on. 1, A. 1516, AA. 93—94. 
129 U o . 104—105. o. 
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nai Tanácsának tagja alírásával jelentést küldött a Köztársaság Forradalmi 
Katonai Tanácsának, „Az ország katonai erőinek szervezéséről" címmel.131 

A főparancsnok és a Tábori Törzs azt javasolta, hogy vezessék be a mi-
líciarendszert, amely esetben minden 20 és 50 év közötti dolgozó a haza 
védelmezője lehet. Hogy biztosítani lehessen az áttérést a milíciarendszerre, 
és ugyanakkor meg lehesen őrizni az ország védelmi képességét, azt java
solták, hogy meg kell tartani a reguláris Vörös Hadsereget és emellett erejé
nek egy részét az állandó harckészültség állapotában kell tartani, a reguláris 
csapatok bizonyos mennyiségét pedig a milíciakeretek építésére kell felhasz
nálni. A Tábori Törzs azt javasolta, hogy a milíciakeretként felhasználandó 
csapatok feloszlatását fokozatosan, a milíciarendszer kialakulásának mérté
kében kell végrehajtani. 

A Tábori Törzs az ország védelmi feladatainak biztosítására a milícia
rendszerre való áttérés időszakában 66 lövész- és 15 lovashadosztály meg
tartását irányozta elő. Azt javasolták, hogy a megmaradó csapatok osszák 
két részre: 21 lövész- és 9 lovashadosztályt válasszanak ki és tartsanak ké
szültségben a határokon és a „megbízhatatlan" körzetekben. A Tábori Törzs 
azt javasolta, hogy oszlassák fel a kisegítő csapatokat (a vasútvédelmi csa
patokat, belső védelmi és más csapatokat), azt tanácsolta, hogy a helyőrségi 
szolgálatra és a belső védelemre válasszanak ki egy-egy reguláris lövész
ezredet minden kormányzóságban (Moszkva számára három ezredet), ami 
összesen 43 lövészezred. E tervezet szerint a reguláris ezredeket és hadosz
tályokat, amelyek készenléti állapotban vannak, mozgósított csapatoknak 
kell tekinteni, a reguláris hadsereg egy másik része pedig — 45 lövész- és 
6 lovashadosztály — a milíciaépítés kereteit alkotja. Az utóbbiak a poten
ciális csoportok elnevezést kapták. 

Figyelembe véve, hogy a mozgósított és a potenciális csapatok katonai köz
igazgatási apparátusukkal együtt béke idején kb. egymillió főre rúgnak, 
a Tábori Törzs azt javasolta, hogy a 12 reguláris lövészhadosztályt a kétdan-
dáros állományban, a harmadik dandárt potenciális formában (a dandár
törzs formájában) tartsák meg. A mozgósított csapatok lovashadosztályai 
teljes háromdandáros állományban maradtak volna. Ilyen állomány mellett 
a készenléti potenciális csapatok létszáma nem haladta volna meg a 900 ezer 
főt, ebből 700 ezer fő lett volna a készenléti (mozgósított) csapatokban és 
200 ezer fő a potenciális csapatokban, a vezető szerveknél és a hátországi 
intézményekben. 

A jelentés bő teret szentel a hadsereg személyi állománnyal való feltöl
tésének. A Tábori Törzs úgy vélte, hogy a 21 lövész- és 9 lovashadosztály, 
valamint a 43s lövészezred feltöltésére a mozgósított hadseregben évente 360 
ezer közkatonára van szükség a soronlevő korosztályok behívása útján. 
A Tábori Törzs számítása szerint egy behívandó korosztály 450 000 főt ad
hatott, és ilyen módon kielégítette a mozgósított hadsereg utánpótlás-szük
ségletét. Ezzel kapcsolatban lehetségesnek tartották, hogy tényleges szolgá
latot a hadseregben egy behívott korosztály teljesítsen, és a tényleges ka
tonai szolgálat idejét egy évben állapítsák meg. Figyelembe véve azonban, 
hogy ebben az esetben a leszereltek távozása és a soronlevő korosztály be
hívása folytán a hadsereg egész sorállománya bizonyos időn át tisztán újon
cokból állna, és a szovjetköztársaság lényegében szolgálatképes csapatok 
nélkül maradna, a Tábori Törzs más utánpótlási rendszert javasolt: anél
kül, hogy lemondanánk az egyéves szolgálatról, a hadseregbe való behívá
sokat és leszereléseket egy évben kétszer hajtsák végre, minden alkalommal 

131 JjrACA. $. 33988. on. 2, «. 259 AA 65—70.; $. 4. on. 10, Ä. 436, AA. 6—8, 11—12. 
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a soronlevő korosztály felét hívják be. Akkor a hadseregben egvszerre két 
korosztály lesz: az újabb korosztály behívásának idejére az idősebb kor
osztály már 6 hónapos kiképzésben részesült, és így a hadseregben marad 
a legénységi állomány kiképzett része, amely elláthatja a szolgálatot, a má
sik fele pedig kiképzésben vesz részt. A Tábori Törzs azt ajánlotta, hogy 
a katonai szolgálat szervezésének javasolt rendszerét fokozatosan valósítsák 
meg: először tartsanak tényleges szolgálatban legalább három, vagy esetleg 
négy fiatal korosztályt, és csak az új rendszer eredményeinek felmérése 
után térjenek át az egyéves szolgálati időre, két soron levő korosztály két 
részben történő behívásával. E rendszer bevezetését véglegesen 1920 őszére 
javasolták. A Tábori Törzs a milícia típusú hadsereg szervezését a követ
kező formában javasolta: az ország egész területét hadosztálykörzetekre 
kell osztani, melyek tovább oszthatók dandár-, ezred-, zászlóalj- és század
körzetekre. A körzeti beosztás igazodjon az ország közigazgatási területi fel
osztásához és az ipari csomópontok elhelyezkedéséhez. Minden magasabb
egység, egység és alegység számára béke idején törzs vagy parancsnokság 
fenntartását irányozták elő. A milícia jellegű hadsereg parancsnoki szervei
nek kötelességei közé tartozott a megalakítás, a kiképzés, a mozgósításra 
kötelezett személyek nyilvántartása és magának a mozgósításnak a végre
hajtása. Minden egységben ki kellett dolgozni a mozgósítási tervet. A had
osztálykörzetekben a 45 lövész- és 6 lovashadosztály kereteit szándékoztak 
elhelyezni, évente feltöltve azokat a legénységi állománnyal, a tényleges 
szolgálatot a reguláris Vörös Hadseregben teljesítő személyekből és azok
ból, akik a szolgálat befejeztével tartalékba kerülnek, valamint önkénte
sekből. 

Azt javasolták, hogy hozzák létre a Vezérkar Főcsoportfőnökségét, vagy 
a Nagy Vezérkart, s erre kell a fegyveres erők kiépítésének egész munkáját 
bízni. Az ilyen népi hadsereg élén a Hadügyi Népbiztosság és a Köztársaság 
Forradalmi Katonai Tanácsa áll. Ezeknek közvetlen helyettesei: a vezér
kari főnök, a főtörzs főnöke132 és a legfelső ellátási főnök. A terv szerint 
a Vezérkar Főcsoportfőnökségét a Tábori Törzs és az összoroszországi Fő
törzs helyett akarták megszervezni. Két helyi szervezetet terveztek a katonai 
parancsnokság számára: 1. katonai biztosságokat és 2. milícia körzeti pa
rancsnokságokat. Mind a kettő a körzeti katonai biztosságok kezében egye
sült és megtartásuk mindaddig szükségének látszott, amíg létre nem jön 
a milícia típusú hadsereg. 

összevetve a békés időszak hadseregépítésére vonatkozó terveket, ame
lyeket Vacetisz, Podvojszkij és a Tábori Törzs terjesztettek elő, láthatjuk, 
hogy a több kérdésben megmutatkozó komoly eltérések ellenére alapiukat az 
a fő követelmény képezte, hogy fokozatosan át kell térni a fegyveres erők 
új felépítésére, egy pillanatra sem gyengítve a szovjetköztársaság védelmi 
képességét, bizonyos időre megtartani az állandó reguláris Vörös Hadsereg 
szükséges erőit. 

1920. január 23-án a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa meghall
gatta a Tábori Törzs által kidolgozott tervezetet. Hozzászólt Lebegyev, aki 
kifejtette a Tábori Törzs által „Az ország fegyveres erőinek szervezéséről" 

132 A vezérkart (generalnüj stab) a fegyveres erők legmagasabb operatív szervének kéo-
zelték el, amelynek az a kötelessége, hogy a hadműveletek irányításához szükséges infor
mációkat összegyűjtse, kidolgozza a háború és a hadműveletek, a fegyveres erők harccse
lekményeinek terveit, s mindezeket a működő hadsereg es flotta főparancsnokságának ren
delkezésére bocsássa. Más vezetési szervnek és hatóságnak is ő adja ki a hadműveleti elkép
zelésekből következő feladatokat, Szolgálati és katonai közigazgatási ügyek vonatkozásában 
a legfelsőbb intézkedő szerv a főtörzs (glavnűj stab) volt, amely a csapatok felállításával, 
szervezésével, kiképzésével, a hátországi csapatokkal és a hadsereget meg a flottát kiszolgá
ló intézményekkel foglalkozott. 
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készített jelentés lényegét.133 Ezen az ülésen a Köztársaság Forradalmi Ka
tonai Tanácsa iiem hozott határozatot, mert szükségesnek tartotta a ka
tonai munkatársak észrevételeinek figyelembe vételét a Tábori Törzs javas
latával kapcsolatosan. Hat nap múlva, 1920. január 29-én a Köztársaság 
Forradalmi Katonai Tanácsa rátért a felvetett kérdés megvitatására. Az ér
tekezleten Szkljanszkij, Kamenyev, Lebegyev, Kurszki j , Podvojszkij, Rattel, 
Vacetisz és más katonai munkatársak részvételével megtárgyalták a had
seregnek milíciaelven történő szervezésének kérdését.134 

Ekkorra a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa megkapta Vacetisz 
és Podvojszkij szakvéleményét — a Tábori Törzs tervének kritikájával. 
Vacetisz kategorikusan kijelentette, hogy a Tábori Törzs terve alkalmatlan 
a szovjetköztársaság milícia típusú hadseregének létrehozására.135 Gyökeres 
hibáját Vacetisz abban a javaslatban látta, hogy hozzanak létre hadosztály
körzeteket, ami másolata lett volna a francia—porosz háború idején alkal
mazott területi központokon alapuló francia hadosztályrendszernek. Vacetisz 
amellett volt, hogy az ország katonai közigazgatási felosztásának alapja a 
hadtestrendszer legyen, amely lehetővé teszi, hogy mozgósítás esetén a had
testeket közvetlenül a hadseregnek adják át. 

De Vacetisz véleménye szerint a Tábori Törzs terve nemcsak a hadosztály-
körzetek eszméje miatt alkalmatlan a milíciaépítés céljára. Ügy gondolta, 
hogy a terv nem fejezi ki a szovjetköztársaság felfegyverzett néppé való 
átalakításának eszméjét a milíciarendszer alapján: „Ez összes jellemző vo
násait tekintve nem egyéb, mint az állandó hadsereg közismert alapja a mi
nimális létszámra csökkentett keretekkel."136 

Podvojszkij jelentésében hangoztatta, hogy ellenzi a Tábori Törzs tervét, 
amelyen „vörös fonálként vonul végig annak a lehetősége és szükségessége, 
hogy a fegyveres erőket kombinált rendszerben építsék fel, emellett az első, 
valószínűleg tartós időszakban a jövőben a fegyveres erők alapját az állandó 
csapatok képezik, a milíciacsapatok pedig csak keretek formájában, mint
egy a tartalékok helyét töltik be."137 

Figyelembe véve a nézeteltéréseket, a Köztársaság Forradalmi Katonai 
Tanácsa 1920. január 29-én úgy döntött, hogy tisztázza az összes katonai 
munkatársak nézeteit és leszögezte: „Javasoljuk a jelen értekezlet vala
mennyi résztvevőjének, hogy három napon belül nyújtsak be a Köztársaság 
Forradalmi Katonai Tanácsa minden tagjának' a legrövidebb formában a 
milíciarendszer bevezetésére vonatkozó tételeiket. A tételeket dekrétumter
vezetek, a Védelmi Tanács utasításának formájában kell benyújtani. A ter
vezetektől függően el kell dönteni, tárgyaljuk-e újból ezt a kérdést a Köz
társaság Forradalmi Tanácsában, vagy átadjuk közvetlenül a Védelmi Ta
nácsnak."138 

1920. február 1-én a Tábori Törzs, Vacetisz és Podvojszkij benyújtotta <u 
Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsának a szovjet kormány dekrétum
tervezeteit a milíciarendszer bevezetésére. A dekrétumtervezetek nem tar
talmaztak új javaslatokat és szerzőik ismert nézeteit fejtették ki.139 Csak 
Vacetisz konkretizálta álláspontját az országnak katonai közigazgatási kör
zetekre való felosztását illetően. Azt javasolta, hogy a mozgósítás alapjául 

133 UTACA. Q. 4, o n . if fl. 1516, A. 1. 
«4 UTACA. <j,. 33988. on. 2, a. 263, A. 197. 
135 UPACA. <p. 4, on. 1, R. 1516. A*. 1—4. 
1>; Vn. 
137 urACA. $. 65. on. 4, a. 28, A. 67. 
138 U r A C A . $ . 33988. on. 2, *. 263. A. 197. 
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fogadják el a kiegészítés területi rendszerét, amely szerint minden körzet 
háború esetén kiállít egy hadászati köteléket: egy hadosztályt — a 220. szá
mú létszámelőírásnak megfelelően.140 

Az összoroszországi Főtörzs március 21-én új jelentést nyújtott be a Köz
társaság Forradalmi Katonai Tanácsának „A milíciarendszerre való áttérés 
alapvető tételei" címmel.141 Az összoroszországi Főtörzs, más intézmények
hez és bizottságokhoz hasonlóan úgy vélte, hogy a milícia típusú fegyveres 
erők létrehozásánál az ország politikai helyzetéből kell kiindulni és „az 
ország határainak védelmére fenn kell tartani speciális fedező egységeket, 
amelyeket a most tevékenykedő hadsereg állományából különítenek ki és 
külön előírások alapján látnak el és töltenek fel." 

Az összoroszországi Főtörzs a milíciarendszer alapján épülő hadsereg 
alapelveit a következőképpen határozta meg: „A milíciarendszer alapján 
felépített hadseregen a következőt kell érteni: 

a) olyan hadsereget, amelyet az általános hadkötelezettség alapján terü
letileg töltenek fel, kitűnően képzett, felfegyverzett és technikai eszközök
kel ellátott hadsereget, amelyet, csak akkor hívnak be a zászlók alá a nép 
érdekei és az állam megvédésére, amikor az államnak szüksége van rá; 

b) rendes viszonyok között az állampolgárokat csak katonai kiképzésre, 
állami és társadalmi termelőmunkára hívják be; 

c) a kiképzésre behívottak olyan iskolákba és keretekbe kerülnek, ame
lyek csak kiképzési — szervezési központok, a kiképzés ideje minimális, de 
teljesen elegendő ahhoz, hogy az állampolgárok háború esetén a rájuk rótt 
kötelezettséget teljesíthessék; 

d) a laktanya a milíciahadseregből hiányzik, illetve a hadművészet iskolá
jává válik; 

e) a milíciahadsereg mindenképpen közelebb viszi szervezetét a termelési 
szervezetekhez, és a közeli időszakra meg kell őriznie a mostani rendszer 
(a munkásosztály diktatúrája) összes vonásait; 

f) a fokozatosság útján, az osztályok folyamatos felszámolásával, a nép 
tényleges kulturális és politikai ismereteinek gyarapodásával, valamint az 
ország gazdasági, ipari életének, valamint a közlekedési utak fejlődésével, 
a szocialista demokrácia eszméjének (programok) fokozatos gyakorlati meg
valósításával együtt a milícia típusú hadsereg mostani szervezete lehetővé 
teszi, hogy különösebb nehézségek nélkül és a fejlődés során a hadsereg be
olvadjon a népbe, ez utóbbit felfegyverzett néppé változtatva." 

Megismételve a Tábori Törzs álláspontját az országnak hadosztály-, dan
dár- és ezredkörzetekre való osztásáról, az összoroszországi Főtörzs lényege
sen kiegészítette azt azzal a javaslattal, hogy minden 3—4 hadosztálykörzetre 
hozzanak létre egy hadsereg-felügyeleti szervet, amely szükség esetén had
sereget szervez. 

Az összoroszországi Főtörzs feljegyzésében fontos helyet foglalt el a mi
líciarendszerre való áttérés rendje. Ezt az áttérést az orzság egész területén 
következetesen és fokozatosan javasolták megvalósítani, a területi körzetek 
és törzsek készenlétének arányában, kezdve az ezredkörzetek szervezésé
től. Az ezredkörzet készenléte után épülnek ki a dandár- és hadosztály
körzetek. A területi törzsek létrehozására fontosnak tartották a reguláris 
Vörös Hadsereg legjobb erőinek felhasználását. Ebben az összoroszországi 
Főtörzs nézete teljesen egybeesett a Tábori Törzs javaslatával. Az átszerve

ző JjrACA. $. 33988, on. 2, A. 263, A. 210. — Vacetisz a 220. sz. létszámelőírás alapján létre
hozott hadosztályt a régi hadseregbeli hadtesttel egyenlő hadászati egységnek tartotta. (Lásd-
U r A C A . $. 4, on. 1, a. 1516, AA. 1—2.) 

Mi U ľ A C A . <p. 4, on. 1, A. 1516, AA. 3 0 - 4 0 . ; * . 11, on. 5, A- 52, AA. 9 0 - 9 3 06. 

— 608 — 



zés végrehajtásához az összoroszországi Főtörzs 4—6 hónapot tartott szük
ségesnek, attól a naptól számítva, amikor a körzetekben megkapják az 
instrukciókat és parancsokat. 

„A milíciarendszerre való áttérés szabályai" című feljegyzésében az össz
oroszországi Főtörzs helyesbíti a leszerelés végrehajtására vonatkozó néze
teit, ley, csatlakozott az összes katonai munkatársak véleményéhez, hogy a 
Vörös Hadsereg leszerelését fokozatosan kell végrehajtani.142 

Azoknak a katonai és politikai munkatársaknak a nagyfokú aktivitása, 
akiket bevontak a Vörös Hadsereg békeidején való építésére vonatkozó alap
elvek kidolgozásába, lehetővé tette, hogy a Köztársaság Forradalmi Katonai 
Tanácsa gazdag anyagot gyűjtsön össze és általánosítson, amelyet benyúj
tottak az OK(b)P KB-nek és a szovjet kormánynak. 

Figyelemmel a szovjetköztársaságban békeidején folyó katonai építés ál
lami fontosságára, az OKíb)P KB tanulmányozás végett az OK(b)P IX. 
kongresszusa elé terjesztette azt. 1920. április 4-én a kongresszus meghall
gatta a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa elnökének jelentését 
„A milíciarendszerre való áttérésről" és elfogadta a párt központi bizottsága 
nevében javasolt határozatot.143 Rámutatva arra, hogy a halaszthatatlan 
gazdasági és kulturális követelményeknek megfelelően, gyökeresen meg kell 
változtatni a szovjetköztársaságok hadügyét, a kongresszus amellett foglalt 
állást, hogy a fegyveres erők térjenek át az új rendszerre, amely a vörös 
munkás-paraszt milícia területi elvein épül, és közelebb hozza a hadsereget 
a termelés folyamatához. A kongressszus rámutatott, hogy a milíciarend
szerre való áttérést feltétlenül fokozatosan kell megvalósítani, megőrizve 
a köztársaság megfelelő szintű védelmi képességét. Ebből kiindulva a kong
resszus úgy vélte, hogy a Vörös Hadsereg leszerelését is_ fokozatosan, s an
nak figyelembevételével kell végrehajtani, hogy legjobb káderei képezzék 
a milíciaegységek és a parancsnoki apparátus alapját. A kongresszus alá
húzta, hogy a szovjet milícia jellegű hadsereg a felfegyverzett kommunista 
néppé való válás irányába fejlődik, és a jelen időszakban szervezetében meg 
kell hogy őrizze a munkásosztály diktatúrájának minden vonását.144 

Az OK(b)P IX. kongresszusának „A milíciarendszerre való áttérésről" 
szóló határozata összegezte azt a hatalmas munkát, amelyet a kommunista 
párt és a szovjet kormány a hadseregépítés területén végzett. Ezek a hatá
rozatok a szovjet szocialista állam békés természetéből következtek és meg
erősítették a szovjetek II. összoroszországi kongresszusa által meghirdetett 
békepolitikát. 

A kongresszus lökést adott annak a gyakorlati munkának, amely a fegy
veres erők kiépítésének kijelölt programját volt hivatva megvalósítani. 
A Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa a kongresszus után azonnal 
hozzálátotf horfy előkészítse az ország milíciarendszerű védelmének beve
zetését. 1920 áprilisában azonban ezt a munkát abba kellett hagyni. Űjra 
elkezdődött a háború. 1920. április 25-én a fehér-lengyel hadseregek Ukraj
nában támadásba mentek át. A békés lélegzetvétel időszaka végetért. A szov
jet népnek ismét meg kellett védenie békés munkáját és fegyvert kellett 
fognia. 

A Legyelországgal folytatott háború befejezése után, amikor még folyt 
a harc a déli fronton Vrangel fehérgárdista csapatai ellen, a Köztársaság 
Forradalmi Katonai Tanácsa újra munkához látott, hogy előkészítse a Vörös 

142 yrACA. $ . 1 1 , on. 5, a. 52, A. 93. 
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Hadseregnek békeviszonyokra való állítását, folytassa azt a munkát, amely 
1920 áprilisában félbeszakadt. 

1920. október 20-án a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa bizottságot 
hozott létre „hogy kidolgozzák az OSZFSZK területének kerületekre és kör
zetekre való felosztását, a milíciarendszer bevezetése céljából." A bizottság 
elnökéül A. A. Bruszilovot nevezték ki. A bizottságnak munkáját 1920. no
vember 15-re kellett befejezni.14S 

A bizottság öt tervezetet vizsgált meg, amelyek a szovjetköztársaság kör
zetekre való katonai-közigazgatási felosztására vonatkoztak, milícia típusú 
hadsereg megalakítása céljából. Miután a bizottság gondosan tanulmányozta 
az egész összegyűlt anyagot, az ország területi felosztásának alapjául a had
osztálykörzetet fogadta el. A hadosztálykörzeteket a határozat szerint dan
dár-, ezred-, zászlóalj- és századkörzetekre osztották fel. 

A bizottság abból indult ki, hogy a határokat békeidőben a reguláris Vörö> 
Hadsereg egységei őrzik, amelyek biztosítják a milícia típusú hadsereg moz
gósítását és összevonását. A Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsának 
Tábori Törzse utasítást adott, hogy a szovjetköztársaság a veszély pillana
tában folyamatosan legalább 70 lövészhadosztályt állítson fel. A bizottság 
25 hadosztálykörzet szervezését határozta el, szem előtt tartva, hogy min
den egyes hadosztálykörzet folyamatosan három hadosztályt köteles adni. 
Az ország európai részén 18, a Kaukázusban 2, Szibériában és Turkesztán-
ban 5 körzetet szándékoztak létrehozni. A hadosztálykörzetek felosztásánál 
figyelembe vették az ország közigazgatási felosztását és a férfi lakosság 
létszámát, amely minden egyes hadosztálykörzetben 2 és 3 millió fő között 
mozgott. 

Az ország területi felosztása hadosztálykörzetekre a bizottság munkájá
nak legkevésbé bonyolult része volt. De 1920 decemberében, miután hozzá
láttak a hadosztálykörzetek kisebb részekre való bontásához, a bizottság 
legyőzhetetlen nehézségekkel találkozott. Az egyes hadosztálykörzetek három 
dandárkörzetre és minden dandárkörzet három ezredkörzetre való fel
osztásánál a határozat szerint tartaniuk kellett magukat az akkor meglevő 
járási határokhoz, de már az első lépéseknél kiderült, hogy a történelmileg 
kialakult közigazgatási felosztást a milíciarendszer bevezetésénél lehetetlen 
megtartani. Az országnak ez a felosztása rendkívül egyenlőtlen volt. A férfi 
lakosság létszáma a járásokban 10 ezer és 300 ezer fő között ingadozott, 
néhány járásban még, a Moszkva környéki kormányzóságokban is, nem érte 
el a 10 ezer főt sem. 

Miután kiderült, hogy a szovjetköztársaság területét a meglevő közigaz
gatási felosztás betartásával lehetetlen milíciakörzetekre osztani, a bizott
ság elhatározta, hogy hozzálát a szovjetköztársaság dandár-, ezred-, zászló
alj- és századkörzetekre való új kerületi felosztásához, figyelmen kívül 
hagyva a közigazgatási felosztást. A bizottság először az ország európai ré
szének kerületi felosztásához fogott hozzá, hogy azután elkezdje a milícia-
körzetek szervezését a szovjetköztársaságok ázsiai részén. A munka olyan 
bonyolultnak bizonyult, hogy 1920 végére a bizottság csak a hadosztály
körzetekre való felosztást végezte el és a kisebb körzetekre való felosztás
hoz éppen csak hozzáfogott. A bizottság munkájának fő része 1921-re esett. 

Balujev bizottsága sikeresen fejezte be munkáját. Kidolgozta az ország 
milíciarendszerű védelmének központi katonai parancsnokságáról szóló 
szabályzatot. A bizottság a katonai főparancsnokság szervezetének követ
kező vázlatát javasolta elfogadásra: az ország szárazföldi és tengeri erőit 

145 (jrACA. <p. 65, on. 4, A. 107, AA. 143, 153 — A bizot tság t evékenységé t a UľACA. <j>. 4, on. 
10, a. 436, AA. 224—225, 306—311 anyaga a lapján í r t am le. 
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egységes szervben, a Hadsereg és a Flotta Népbiztosságában kell egyesíteni 
(a bizottság ezt a szervet még Honvédelmi Népbiztosságnak is nevezi); a leg
főbb hatalom az összes fegyveres erők fölött az Osszoroszországi Központi 
Végrehajtó Bizottság kezében van; az összes fegyveres erők legfőbb vezetését 
a Védelmi Tanácsnak kell átadni, a közvetlen parancsnokságot pedif? a had
sereg és flotta népbiztosának. A fegyveres erők vezetésére a Hadsereg és 
Flotta Népbiztosságának állományán belül javasolták a Hadsereg és Flotta 
osszoroszországi Vezérkarának, a Hadsereg és Flotta Osszoroszországi Ellá
tási Főnökségének, a Hadsereg és Flotta Katonai Törvényhozó Tanácsának, 
a Hadsereg és Flotta Legfelső Katonai Törvényszékének, a Hadsereg és 
Flotta Népbiztossága Titkárságának megalakítását. 

A bizottság úgy vélte, hogy a szovjetköztársaság központi katonai veze
tésének ez a struktúrája biztosítja mind az állandó reguláris hadsereg, mind 
a milícia egyidejű irányítását.146 

A bizottság jelentésében aláhúzta, hogy a különböző legfelsőbb katonai 
szervek elnevezésében feltétlenül használni kell az „Osszoroszországi" szót, 
ami azt jelzi, hogy e szervek a funkciói kiterjednek a volt orosz birodalom 
területén alakult az összes szovjetköztársaságokra.147 

Ily módon Balujev bizottsága felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell 
őrizni az egységes katonai parancsnokságot, ahogy az 1919 nyarán kialakult. 
De a központi katonai vezetés új szervezetének vázlatában a bizottság nem 
irányozta elő a politikai irányítás megteremtését. A továbbiakban, amikor 
a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa a megfelelő javaslatokat az 
OK(b)P KB és a szovjet kormány elé terjesztette, kijavította P. Sz. Balujev 
bizottságának hibáját. 

1920 decemberében a Vörös Hadsereg átszervezésének előkészítő munká
latai alapjában befejeződtek. Le kellett vonni a következtetéseket és végle
ges határozatot kellett hozni. Az OK(b)P KB és a szovjet kormány bele
egyezésével a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa 1920 decemberében 
megtartotta a párt-, szovjet- és katonai vezetők értekezletét. Az értekezletre 
68 személyt hívtak meg, köztük Danisevszkijt, Dzerzsinszkijt, Kamenyevet, 
Lebegyevet, Menzsinszkiit. Mjasznyikovot, Podvoiszkijt, Szamojlót, Szklansz-
kijt, Tuhacsevszkijt, Unslihtot.148 Àz értekezlet 1920. december 13-án kezdő
dött. Meghallgatta Lebegyev jelentését a Központi Katonai Igazgatás átszer
vezéséről. Éles vita támadt a két vezérkar — Vezérkar és a Főtörzs — létre
hozásáról szóló javaslat körül. A Vörös Hadsereg egy vezérkarának létre
hozása mellett 35-en szavaztak, a két vezérkar mellett 16-an. Az értekezlet 
állást foglalt a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsának fenntartása 
mellett. Vita csak arról volt, hogy a Köztársaság Forradalmi Katonai Taná
csának hány tagja legyen, akik a hadügy egyes meghatározott ágait irá
nyítják. Az értekezlet állást foglalt amellett, hogy a Köztársaság Forradalmi 
Katonai Tanácsa álljon elnökből, elnökhelyettesből, főparancsnokból (az 
egyesített vezérkar főnökéből), a Politikai Csoportfőnökség főnökéből és 
a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsának az ellátást irányító tagjából. 

Miután elfogadták a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa fennmara
dásáról szóló határozatot, az értekezlet külön megtárgyalta a tanács Politikai 
Csoportfőnökségének kérdését. Néhány résztvevő azt javasolta, hogy a csa
patok kiképzését irányító szerv egyesüljön a hadsereg politikai felvilágosí
tását irányító szervvel. A résztvevők többsége úgy látta, hogy ez az egye
sítés gyengítené a Politikai Csoportfőnökséget, mint a hadsereg pártpolitikai 

146 UJACA. $. 4, on. 10, A. 434, A. 87. 
147 UrACA. <j>. 4, on. 10, A. 434, A. 112. 
148 UTACA. <p. 33988, on. 2, *. 263, A. 183. 
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szervét, amellett foglalt állást, hogy a Politikai Csoportfőnökség maradjon 
a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsán belül önálló irányító szerv, 
amely a hadsereg politikai munkáját vezeti. Erre a javaslatra 45-en szavaz
tak. Olyan javaslat is volt, hogy a kiképzés egész ügyét vonják össze a Köz
társaság Forradalmi Katonai Tanácsa külön osztályaként és hozzák létre 
a Katonai Kiképzési Főparancsnokságot és rendeljék alá a Köztársaság For
radalmi Katonai Tanácsa egyik tagjának. Erre a javaslatra 9-en szavaztak. 
Az értekezlet nagy többséggel, 47 szavazattal határozatot hozott, hogy a ka
tonai kiképzés ügyét továbbra is a Vörö.s Hadsereg törzsének megfelelő pa
rancsnoksága irányítsa. Ezzel befejezték a központi katonai vezetés szervezé
sének vitáját. 

Az értekezlet külön megvizsgálta a kormányzósági és járási katonai bizott
ságok funcióit és struktúráját. Azt a javaslatot tette, hogy a kormányzó
sági katonai biztosságokat váltsák fel csapatparancsnokságokkal és a ka
tonai biztosságok funkcióját korlátozzák a nyilvántartási és mozgósítási fel
adatokra. Ám az értekezlet résztvevőinek döntő többsége azzal értett egyet, 
hogy a Vörös Hadsereg átszervezése nem teszi szükségessé a helyi katonai 
apparatus gyökeres átalakítását és úgy döntött, hogy megtartja a kormányzó
sági és járási katonai biztosságok felépítését és funkcióit, abban a formában, 
ahogy azok a polgárháború folyamán kialakultak. 

December 16-án, kétnapos szünet után a Köztársaság Forradalmi Katonai 
Tanácsa folytatta az értekezlet munkáját. Most több mint 130 embert hívtak 
meg.1''9 Megvitatásra került a milíciaépítés és a haderőn kívüli katonai ki
képzés kérdése. Ez különösen éles vitákat váltott ki. A Haderőnkívüli Ka
tonai Kiképzés Központi Parancsnoksága és különösen parancsnoka Pod-
vojszkij, aki a polgárháború idején a milícia típusú hadsereg építésén dol
gozott, meg volt győződve arról, hogy a haderőnkívüli katonai kiképzés 
szerveire kell bízni az ország milícia rendszerű védelmének építését, és azt 
a kiképzés területi törzseire kell alapozni. A kérdés ilyen felvetése éles el
lenkezést váltott ki. A katonai szakemberek vita nélkül a haderőnkívüli 
katonai kiképzés érdemeit, csak az ifjúság katonai előképzésének, a torna és 
a sport szervezésének területén ismerték el, és úgy vélték, semmi alapja 
sincs arra, hogy a milíciaépítés vezetésének kizárólagos jogát magának kö
vetelje. 

Podvojszkij már jóval az értekezlet előtt harcolt azért, hogy az OK(b)P 
KB és a szovjet kormány elismerje a haderőnkívüli katonai kiképzés szer
veinek elsőségét a milíciaépítés ügyében, és rájuk bízzák ennek a munkának 
a végzését, a polgárháború befejezése után is. Ebből a célból két nagy érte
kezletet tartott a katonai munkatársak számára: egyet Moszkvában 19^0. 
október végén, a másikat Petrográdon november 4-én. Az értekezleteken 
részt vettek a moszkvai és petrográdi katonai körzetek katonai munkatársai. 
Podvojszkijnak sikerült megnyernie támogatásukat. Mindkét értekezlet ha
tározatot hozott, amelyben elismerték, hogy a Vörös Hadseregnek a milícia 
renAczcrű véd elemr e való áttérésével kapcsolatos egész szervező munkát 
a Haderőnkívüli Katonai Kiképzés Központi Parancsnokságának kell vé
gezni „mint egyetlen olyan szervnek, amely kidolgozta annak szervezeti és 
eszmei alkotóelemeit, és rendelkezik a megfelelő apparátussal."150 A hatá
rozatokban azt javasolták, hogy a milíciaépítés alapján a haderőnkívüli ka
tonai kiképzés területi törzsei képezzék, szüntessék meg a katonai biztossá
gokat és erősítsék meg a haderőnkívüli kiképzés helyi szerveit. Ugyancsak 
elismerték, hogy a szovjetköztársaság jelenlegi helyzete alkalmas a milícia-
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rendszerre való fokozatos áttérés elkezdésére, kezdve a proletár központok
kal: Moszkvával, Petrográddal, az Urállal, a Volga vidékkel. 

Ezeknek az értekezleteknek a határozataira támaszkodva Podvojszkij 1920. 
november 4-én levelet intézett az OK(b)P KB-hoz, amelyben rámutatott, 
hogy a haderőnkívüli katonai kiképzés már hosszú ideje dolgozik a milícia
építés területén, és hogy most, mikor felmerült a milícia típusú hadseregre 
való áttérés kérdése, az egész gyakorlati munkát célszerű a haderőnkívüli 
katonai kiképzés központi vezető szervére bízni. Hogy ez a szerv nagyobb 
önállósággal rendelkezzék, Podvojszkij azt követelte, emeljék ki az Össz-
oroszországi Főtörzs hatásköréből és szervezzék át a milíciacsapatok főtör-
zsébe, amely közvetlenül a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsának 
lenne alárendelve.151 

Podvojszkij javaslatainak megvizsgálását az OK(b)P KB a Köztársaság 
Forradalmi Katonai Tanácsára bízta. December 16-án az értekezleten N. I. 
Podvojszkij előadást tartott a haderőnkívüli katonai kiképzésről, ennek sze
repéről és helyéről a milíciaépítésben. Az előadás után mindenekelőtt azt 
a kérdést vitatták meg, hogy megfelelő-e a jelen pillanat a szovjetköztár
saság életében arra, hogy hozzá lehessen kezdeni a milícia bevezetéséhez. 
Az értekezlet résztvevőinek döntő többsége pozitívan nyilatkozott. Ellene 
csak 11 ember szavazott és 6-an tartózkodtak.152 Az értekezlet egyetértett 
azzal is, hogy a milíciaépítést nem kell mindenütt bevezetni, hanem első 
kísérletként csak az ország ipari körzeteiben. Azután az értekezlet megtár
gyalta azt a kérdést, mi legyen ennek a kísérletnek az alapja — a haderőn
kívüli katonai kiképzés területi törzse — vagy a reguláris Vörös Hadsereg 
tábori csapatainak törzsei. Az utóbbi javaslat mellett 86-an szavaztak és 
Podvojszkij javaslatát a területi törzsek felhasználásáról ily módon elvetet
ték. Podvojszkij arra törekedett, hogy bizonyos mértékben megőrizze a had
erőnkívüli katonai kiképzés szerepét, és a következő kiegészítést javasolta 
a határozathoz: „Azokkal a kísérletekkel egyidejűleg, melyek során a mi
líciával kapcsolatos munkák alapjául a tábori egységek kereteit fogadják el, 
hajtsanak végre más kísérleteket is; vegyék alapul a haderőnkívüli katonai 
kiképzés területi törzseit ott, ahol ez utóbbiak erősek." Az értekezlet azon-
iban határozottan elvetette Podvoiszkiinak ezt a javaslatát is. Ily módon olyan 
határozat született, hogy a milíciaépítés céljára a reguláris Vörös Hadsereg 
tábori egységeinek harcedzett kereteit kell felhasználni. Ennek kell meg
alapoznia a milíciaépítés első kísérleteinek sikerét. Felmerült a kérdés: mi
lyen emberi erőket és eszközöket kell kiemelni a reguláris Vörös Hadsereg
ből a milíciaépítés első kísérletei számára? Két javaslatot tettek, használják 
fel ezekre a kísérletekre az összes erőforrások egyharmadát, illetve egy-
tizenötöd részét. Az első javaslat mellett 58, a második mellett 72 ember sza
vazott. A második javaslatot fogadták el.153 

El kellett dönteni azt is, hogy a milícia jellegű hadsereg és reguláris had
sereg számára két külön törzset hozzanak-e létre. Az egységes törzs létre
hozása mellett foglalt állást az értekezlet résztvevőinek többsége. A két 
törzs létrehozása mellett mindössze 22-en szavaztak. Az értekezlet határo
zatot hozott a haderőnkívüli katonai kiképzés területi törzseinek a katonai 
biztosságokkal való egyesítéséről, alapul fogadva el a kormányzósági katonai 
biztosságokat. 

így zárult le a meglehetősen éles és hosszú vita, a reguláris Vörös Hadsereg 
kereteire alapozott milíciaépítés hívei, és a haderőnkívüli katonai kiképzés 
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munkatársai között, akik azt követelték, hogy a milícia jellegű hadsereget 
a haderőnkívüli katonai kiképzés kereteire és szerveire alapozva valósítsák 
meg. A kommunista párt és a szovjet kormány a haderőnkívüli katonai kikép
zés szervezetére a katonai előképzést, a torna és a sportszervezést bízta.154 

Csaknem másfél évig keresték azokat az utakat, amelyeken a békeidősza
kában a szocialista állam hadseregépítése haladhat. Ennek eredményeképpen 
fogadták el azt a határozatot, amely szerint a fegyveres erők legcélszerűbb 
szervezete az állandó reguláris hadseregnek a területi milícia jellegű alaku
latokkal való összekapcsolása lesz. Emellett a területi milícia jellegű alaku
latok alapját a reguláris Vörös Hadsereg tábori csapatainak keretei kell 
hogy képezzék. 

Az erre a rendszerre való áttérés röviddel a háború befejezése után kez
dődött meg. A Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsának 1922. december 
29-én kelt határozatának megfelelően 1923 elején bevezették a területi mi-
líciarendszert, először 10 területi hadosztályt alakítottak meg.155 1923. augusz
tus 8-án a Központi Végrehajtó Bizottság és a Szovjetunió Népbiztosainak 
Tanácsa dekrétumot fogadott el „a területi egységek szervezéséről és a dol
gozók katonai kiképzésének bevezetéséről." Így törvényekben rögzítve ki
alakították az áttérést a védelem területi milíciarendszerére. 1925. október 
1-én a Vörös Hadsereg hadosztályainak nagy részét a területi hadosztályok 
tették ki, 62 hadosztályból, 36 területi volt.156 

Az a munka, amelyet 1919—1920-ban a szovjet fegyveres erők háború 
utáni szervezési formáinak kialakítása terén végeztek, elősegítette az 1924— 
1925-ös hadügyi reform sikeres végrehajtását. 
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С. М. К Л Я Ц К И Н : 

И З ИСТОРИИ МИЛИЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР 

В 1917—1920 ГГ. 

Резюме 

Строительство Вооружённых Сил Советского Союза в 1917—1920 годы всегда 
вызывало большой интерес у советских историков. Они своё основное внимание уде
ляли проблемам организации и строительства Красной Армии, а вопросы создания и 
развития милиции совершенно не освещали. Автор в своей статье стремится устранить 
этот недостаток. Он прежде всего устанавливает, что после октября коммунистическая 
партия и советское правительство по ходу организации обороны страны не сразу при
ступили к строительстве постоянной регулярной Красной Армии а все усилия народа 
направили на создание пролетарской милиции. 

Однако, рост опасности военного вторжения иностранных империалистов заставил 
коммунистическую Партию и советское правительство приступить к организации ре
гулярной Красной Армии. Это вовсе не означало, что партия и советское военное ру
ководство отказались бы плоностью от принципов милиционного строительства. 

Автор — до подробного анализа событий — обрисовывает сложившееся после 
Октябрьской революции политическое, экономическое и военное положение. Излагает 
мнение и указания Ленина в связи с всеобщем военном обучением трудящихся и 
созданием милиции. Автор подробно перечисляет те распоряжения и разработанные 
методы, которые служили директивами в вневойсковой подготовке. Перечисляет также 
государственные, военные и общественные организации и лиц, которые были ответ
ственными за это дело. 

154 ЦГАСА. ф. 65, оп. 4, д. 141, л. 169. 
155 ЬЙЗЙ: Военно — исторический журнал, № 11, 1960, стр. 88. 
156 Н. Ф. Кузьмин: На стараже'мирного труда (1921—1940) М. Воениздат, 1959, стр 30—31. 



Автор утверждает на базе богатого фактического материала, что организация 
вневойсковой подготовки и развёртывание милиции на этой основе являлись вполне 
повыми приёмами, которых история до этого не знала. Таким образом советскому 
правительству и военным работникам, на плечах которых лежала практическая рабо
та, приходилось продвигаться шаг за шагом, решать множество новых и сложных во
просов потому, что опыт милиции капиталистических стран — Швейцарии, Швеции, 
Норвегии — нельзя было использовать из-за негодности системы. Автор после ана
лиза этих вопросов пишет о первой сьезде работников Всеобуча на котором был наме
чен путь подготовки и принята 96 часовая программа подготовки. 

Вслед за этим автор подробно анализирует директивы и устабы в которых были 
намечены основные принципы и задачи в связи с организацией местного аппарата 
Всеобуча переписью, призивом, организацией и военной подготовкой милиции. Уделяет 
также большое внимание подбору и подготовке инструкторов вневойсковой подготовки. 

Весной 1919 года связи с расширением интервенции и гражданской войны Совет
ское правительство и партия своё внимание полностью сосредоточили на укрепление 
Красной Армии. Это обстоятельство сделало необходимым преобразование вневойско
вой подготовки и переход на новую систему в милиционном строительстве. Автор в 
дальнейшем подробно пишет об этом непустив из виду указания Ленина, связанные с 
выполнением этой задачи. 

После победы Красной Армии над белогвардейкими войсками Колчака и других 
внутренних контрреволюционеров, вопросы вневойсковой подготовки и строительства 
милиции снова были ставлены на повестку дня. Ол этом пишет автор в закончитель-
ной части своей работы. 

S. M. KL JACKIN: 

AUS DER GESCHICHTE DER SOWJET MILIZ 
(1917—1920) 

Resümee 

Die Geschichte des Ausbaues der bewaffneten Macht der Sowjetunion in der 
Zeit von 1917 bis 1920 zog immer das Interesse der sowjetischen Historiker an. 
Sie richteten aber ihre Hauptaufmerksamkeit auf die Organisation und den Auf-
Bau der Roten Armee, dagegen wurden die Fragen der Entstehung und des 
Ausbaues der Miliz überhaupt nich beleuchtet. 

Der Autor ersetzt diesen Mangel in seiner Studie. Vor allem stellt er fest, 
dass nach der Oktoberrevolution die Kommunistische Partei und die Sowjet 
Regierung im Laufe der Organisation der Landesverteidigung in erster Linie 
nicht die reguläre Rote Armee aufzustellen begann, sondern die Aufmerk
samkeit auf die Gründung der Proletarmiliz richtete. Nur die Verschlechterung 
der militärischen Lage zwang sie, die schon angenommenen Pläne abzuändern 
und die Rote Armee ins Leben zu rufen. Die Kommunistische Partei und 
die Sowjet Regierung verzichtete aber trotz der Aufstellung der Roten 
Armee, nicht auf den Ausbau der Miliz. 

Vor der Erläuterung der Ereignisse skizziert der Autor die politische, wirt
schaftliche und militärische Lage nach der Oktoberrevolution und macht den 
Standpunkt und die Weisungen Lenin's hinsichtlich der militärischen Ausbildung 
der Werktätigen ausserhalb der Armee und der Ausftellung der Miliz bekannt. 
Er berichtet ganz ausführlich über die Verfügungen und ausgearbeiteten Metho
den, die die Erfolge der militärischen Ausbildung ausserhalb der Armee und den 
Ausbau einer Miliz sicherten und führt alle die dafür verantwortlichen staatlichen 
und militärischen Organe, gesellschaftlichen Organisationen und Personen an. 

Der Autor behauptet, dass die Durchführung einer militärischen Ausbildung 
ausserhalb der Armee und auf Grund derselben eine Miliz zu schaffen, eine 
ganz neue Angelegenheit war, was die Geschichte bisher überhaupt nicht kannte. 

— 615 — 



Deshalb konnte die Sowjet Regierung und jene militärischen Mitarbeiter denen 
in dieser Hinsicht eine praktische Arbeit übertragen wurde, nur schrittweise 
vorgehen und mussten immer neue komplizierte Fragen lösen. Die Erfahrungen 
im Milizsystem der kapitalistischen Ländern, wie in der Schweiz, Schweden, 
Norvégen waren wegen ihrer Ungeeignetheit praktisch nicht zu gebrauchen. 

Nach der Erörterung dieser Fragen befasst sich der Autor mit dem ersten 
Kongress der Mitarbeitern der militärischen Ausbildung ausserhalb der Armee, 
welcher die Richtung der Ausbildung feststellte und das 96 stündige Ausbildungs
programm gutheissen Hess. 

In weiterer Folge analysiert der Autor und wertet alle die Verfügungen und 
Vorschriften, in welchen die örtlichen Organisationen der militärischen Aus
bildung ausserhalb der Armee festgelegt waren, sowie die Konskription, Ein
berufung und die Aufgaben der Aufstellung und Ausbildung der Miliztruppen. 

Er befasst sich ausführlich mit der Auswahl des Ausbildungspersonals und 
dessen Vorbereitung. 

Mit der Verstärkung der Intervention und des Bürgerkrieges im Frühjahr 1919 
wandte sich die ganze Aufmerksamkeit der Sowjet Regierung und der Partei 
auf den Ausbaus der Roten Armee. Dieser Umstand machte die Umstellung 
der militärischen Ausbildung ausserhalb der Armee und den Ausbau der Miliz 
auf einem neuen System notwendig. 

Ferner schreibt der Autor sehr ausführlich über diese Fragen und hält bei der 
Durchführung Lenins Weisungen vor Augen. 

Nachdem die Rote Armee mit Erfolg die Angriffe der Weissen Garde von 
Koltschak und Denikin und anderen gegenrevolutionären Führer zurückschlug, 
kam die militärische Ausbildung ausserhalb der Armee und der Ausbau der 
Miliz wieder auf die Tagesordnung. Im weiteren beleuchtet der Autor diese 
Fragen in seiner Abhandlung. 
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. A HORTHYSTA VEZETÉS BALKÁN-POLITIKÁJA* 
(1941—1943) 

Godó Ágnes 

Horthy-Magyarország részvétele a Jugoszlávia elleni agresszióban 
és mgszállásában 1941—1942 

A fasiszta országok — elsősorban Németország és Olaszország — politi
kájában a Balkán birtoklása több vonatkozásban is elsőrendű kérdésként 
szerepelt. Az olaszok balkáni kudarca már 1940 őszén megérlelte a hitleris
ták ama szándékát, hogy a „Balkán-kérdést" katonai erővel „rendezzék". A 
Jugoszlávia elleni esetleges támadás kérdéseiről megbeszélések folytak a 
német és a magyar vezérkar képviselői között is. Teleki Pál, akkori minisz
terelnök azonban felismerte, hogy Jugoszlávia katonai lerohanása esetén 
Magyarország a németek által megszállt államok gyűrűjébe kerülne. Teleki 
a magyar ellenforradalmi politikusok ama rétegéhez tartozott, akik az ural
kodó osztályok érdekeinek megvalósítását nem kívánták teljes mértékben 
Hitlerre „bízni". Telekinek tehát érdekében állt, hogy rendezze Jugoszlá
viával a viszonyt, mert úgy látta, hogy ezzel Nyugat felé még utat biztosít
hat magának. Elgondolásának realizálása érdekében 1940 őszén tárgyaláso
kat kezdett a királyi jugoszláv kormánnyal, és december 12-én megkötötték 
az örök barátsági szerződést. Bár e megállapodásban mindkét kormány ki
fejezte egyetértését a németek politikájával — titokban mégis „mindkét fél 
a német hatalmi túlsúly elleni védekezés mellékgondolatával írta alá a szer
ződést."1 

A magyar—jugoszláv közeledés azonban Hitlernek egyáltalán nem volt el
lenszenves, sőt ajánlotta is,2 mert azt remélte, hogy a jugoszláv—magyar 
viszony rendezésével „diplomáciai úton" oldódik meg a „jugoszláv problé
ma" — azaz Jugoszlávia csatlakozása a Háromhatalmi Egyezményhez. A ju
goszláv kormány azonban nehezen szánta el magát erre a lépésre, ily módon 
tartózkodása a magyar—jugoszláv szerződésnek is más értékelést adott Ber
linben 1941 elején, mint 1940 őszén. 

* Részletek a szarajevói szimpozionra készített tanulmányból. 
1 Lásd erről Juhász Gyula: A Teleki-kormány külpolitikája. Budapest, Akadémiai Kiadó, 

1964.; Kerekes Lajos: Magyarország részvétele a Jugoszlávia elleni agresszióban. Magyar
ország és a második világháború. Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez éa 
történetéhez. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1961. Második kiadás. 309—316 o. 

2 Horthy 1941. március 28-án Hitlerhez irott levelében elszólta magát, amikor az alábbi ki
tételt használta: „Nagyméltóságod által ajánlott Jugoszláviához való közeledés" (Magyar
ország és a második világháború . . . 319 o.). 
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Miután 1941. március 1-én Bulgária is aláírta a csatlakozásról szóló meg
állapodást, Hitler felszólítására a jugoszláv kormány végül is 1941. március 
25-én követte a monarcho-fasiszta bolgár kormány példáját. A március 27-i 
jugoszláviai események azonban bebizonyították, hogy Cvetkovic nem hiába 
félt a népharagtól, és Hitler sem tévedett a jugoszláv közvélemény éles né-
metellenességét illetően. Az országban politikai válság tört ki, amelynek kö
vetkezményeként angolbarát kormány került uralomra. 

Hitler a német kisebbség védelmére hivatkozva elrendelte a még 1940 
őszén kidolgozott Jugoszlávia elleni támadási terv megvalósítását — a Gö
rögország megszállására irányuló hadművelettel egy időben. 

Magyarországnak a Jugoszlávia elleni támadásban való részvétele már 
1940 novemberében eldöntött kérdés volt, és kidolgozták a hadműveleti ter
vet is. A jugoszláviai események után Hitler pontosítani kívánta az vakkor 
elfogadott álláspontokat. Horthy március 28-án válaszolt Hitler üzenetére, 
levélben hangsúlyozta, hogy Jugoszláviával szembeni területi igényei „fenn
állnak és teljesítésre várnak." örömmel vette tudomásul, hogy a német 
főparancsnokság „a magyar hadvezetőséggel fel fogja venni az érintke
zést."3 

Bár az események másként alakultak, mint ahogy Teleki miniszterelnök 
elképzelte, a magyar kormány kitartott eredeti álláspontja mellett, és így 
maga Teleki is megszavazta március végén a Jugoszlávia elleni agresszióban 
való részvételt. 

Teleki ekkor már tudta, hogy a nyugati hatalmak ellenzik a német ka
tonai erők átvonulását Magyarországon, és a magyar csapatok részvétele a 
Jugoszlávia elleni agresszióban maga után vonhatja Anglia hadüzenetét is. 
A jugoszláviai események és a meginduló német támadás rádöbbentette 
Telekit politikájának csődjére. Utolsó reménye, hogy Jugoszláviával való 
szövetségben — a tengelybarát politika fenntartása mellett — elkerülje a 
nyugati hatalmakkal való nyílt szakítást: elveszett. A Jugoszlávia elleni 
agresszióban való részvétel megszavazása pontot tett Teleki Pál miniszter
elnök egész politikai koncepciójának a végére, és ezt felismerve, az öngyil
kosságba menekült. Horthyhoz írott búcsúlevelének őszinte szavai a magyar 
reakció politikájának kétszínűséget, aljasságát tárták fel. Leleplezték, hogy 
a horthysta vezetés szószegő lett — gyávaságból. „A gazemberek oldalára 
álltunk — mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a 
magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a leg
pocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok."4 

De a magyar miniszterelnök egyéni tragédiája semmit nem oldott meg, és 
lelkiismereti válsága is akkor következett be, miután — mint a kormány 
elnöke — szavazatával ténylegesen hozzájárult a Minisztertanács ülésén 
éppúgy, mint a Legfelső Honvédelmi Tanács megbeszélésén a Jugoszlávia 
elleni agresszióhoz. 

Teleki halála bizonyos fokig meggondolásra kényszerítette Horthyt. Az új 
helyzetben még inkább adni akart a látszatra, amire a Jugoszláviával kö
tött szerződés miatt kezdettől fogva törekedett. Kérte Hitlert,5 legyen te
kintettel nehéz helyzetére, mert bár a régebbi megegyezés értelmében „a 
magyar katonai előkészületek megtörténtek" a Jugoszlávia elleni támadás
hoz, ugyanakkor „lelkiismereti konfliktusai" vannak. Tájékoztatta Hitlert 
arról a minisztertanácsi ülésről, amelyet Teleki halálát megelőző estén tar
tottak. A következőket írta: „Azon az ülésen én is azon a véleményen vol-

:i Uo. 319—320. o. 
'> Uo. 325. o. 
"> Uo. 326. o. 
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tam, hogy tekintettel a nemrég megkötött barátsági szerződésre, legalább a 
látszatot meg kellene mentenünk. A végén azonban mindannyian megegyez
tünk abban, hogy a német csapatok bevonulásával Horvátországot elsza
kítjuk a jugoszláv államtól, s így a Jugoszláv Királyság, mint szerződő fél, 
amúgyis megszűnik létezni."6 

Amikor tehát április 10-én megalakult a Független Horvát Állam, Hor
thy éknak is meg volt az ürügyük, hogy április 11-én, a déli országrészekre 
felvonultatott magyar csapatok átlépjék a jugoszláv határt és megszállják 
a Bácskát, a baranyai háromszöget, majd a Muraközt is. 

A Jugoszlávia elleni agresszióval Magyarország gyakorlatilag belépett a 
második világháború hadviselő államainak sorába, fokozódott nemzetközi 
elszigetelődése,7 és megtette a döntő lépést a Szovjetunió elleni rablóhábo
rúban való részvételhez is. 

A magyar csapatok és csendőri szervek a megszállás első órájában meg
kezdték a „nem kívánatos elemek", azaz a kommunisták, a zsidók és a szláv 
nemzetiségű lakosok letartóztatását. Alig néhány nap leforgása alatt 2300 
embert gyilkoltak meg.8 Ennek a rémuralomnak kívánt „törvényes" látsza
tot adni az április 17-én életbe léptetett statárium.9 

1941. április 28-án a magyar kormány elrendelte, hogy az 1918. október 
31-e után letelepedett lakosok három nap alatt hagyják el Bácska területét 
és költözzenek Szerbiába. Ez kb. 150 ezer főt érintett. A szerbiai német pa
rancsnok viszont tiltakozott az ellen, hogy ezeket az embereket befogadja.10 

A horthysta hatóságokat azonban nem érdekelte a kitelepítettek sorsa, és 
miután Szerbiába csak néhány százan jutottak át, Werth Henrik vezérkari 
főnök utasítására rövid idő alatt több mint 60 ezer személyt a bácskai, illet
ve a barcsi, a nagykanizsai, a sárvári és más internálótáborokban „helyez
tek el". 

A magyar reakció a megszállás első napjaiban végrehajtott terrorral arra 
számított, hogy még csírájában elfojtja a hazafias erők szervezkedését. Ez 
azonban nem sikerült. A súlyos veszteségek ellenére a vajdasági kommu
nisták partizánsejtekét hoztak létre, amelyek aktív felvilágosító és szabo
tázs tevékenységet fejtettek ki. 1941 nyarán a vajdasági partizánok olyan 
akciókat hajtottak végre, melyekkel súlyos gazdasági problémákat okoztak 
a horthysta vezetésnek. 

A „területgyarapítás" árát ugyanis Horthyéknak meg kellett fizetniük. 
Még 1941. május 8-án titkos német—magyar gazdasági megállapodás jött 
létre,11 melynek értelmében „míg a háború tart, az olajhozamot — tekintet 
nélkül Magyarország belföldi szükségleteire — teljes egészében Németor
szágba szállítják."12 Hasonló „megállapodás" született Bácska teljes termés
hozamának német raktárakba való szállításáról is.13 A kibontakozó parti
zántevékenység — a vasút- és országúthálózat, a hidak és átjárók rombo
lásával, de főleg a bácskai gabonatermés felgyújtásával — nemcsak jelen-

ß Uo. 
7 Anglia április 7-én szakította meg diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal, mivel te

rületéről vonultak fel a németek. A Szovjetunió kormánya április 12-én élesen elítélte a ma
gyarok részvételét a Jugoszlávia elleni támadásban (Országos Levéltár — a továbbiakban OL. 
— KÜM. res. pol 1941, 24/204). — Április 16-án Roosevelt jelentette be, hogy Magyarországot 
hadviselő félnek tekinti Jugoszláviával szemben. 

8 Juhász Gyula: i. m. 325. o. 
9 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL,) VKP. 1941. KT. 97.150. Parancs

gyűjtemény. 
10 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról. 1933— 

1944. Budapest, Kossuth Könyvkiadó. 1968. 581. 589—591, o.) 
11 Uo. 582—583. oldalakon közlik a szerződés szövegét. 
12 Uo. 589. o. 
13 Uo. 610. o. 
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tős károkat okozott a magyar kormánynak, de akadályozta a németekkel 
szembeni „kötelezettségeinek" teljesítését is. 

Tehát a horthysta megszálló hatóságok 1941 nyarán feladatuknak a par
tizánmozgalom felszámolását tekintették. Ehhez jelentős támogatást kaptak 
a különböző nacionalista szervezetektől, főleg a bácskai német fasisztáktól és 
a rendőrségi ügynököktől. Tömeges letartóztatásokra került sor és meg
kezdődtek a terrorperek Zentán, Újvidéken, Becsén és másutt. 

1941. október 28-án felállították a honvéd vezérkar főnökének különbíró
ságát, amelyet különleges hatalommal ruháztak fel ,,a fennálló társadalmi 
rend felforgatására irányuló minden tevékenység ellen".1''1 A bíróság dön
téseit megfellebbezni nem lehetett, és a halálos ítéletet a vezérkar főnöke 
hagyta jóvá, ami egyet jelentett azzal, hogy a halálraítéltek közül alig né
hányan kaptak kegyelmet. 

Ez a rendelet lehetővé tette, hogy a jugoszláv hazafiak ellen is még bru-
tálisabban lépjenek fel. Néhány hét alatt 2—3000 partizán és szimpatizáns 
került a hírhedt vészbíróság elé, és többségük a kistarcsai, nagykanizsai, 
szabadkai, kolozsvári, jászberényi és más internálótáborok, valamint a sze
gedi, váci, márianosztrai börtönök foglya lett.15 

Az 1941 nyarán és őszén végrehajtott terrorhadjárat során pusztultak el 
a forradalmi mozgalom olyan internacionalistái, mint Vukičevič Lazár, a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság har
cosa, aki egyik szerkesztője volt a proletárdiktatúra ideje alatt Budapesten 
megjelenő Crvena Zastava szerb nyelvű kommunista lapnak. Mártírhalált 
halt Cseh Károly internacionalista és Buacsa Dušan, a híres Csapajev-had-
osztály ezredkomisszárja is és még sokan álforradalmárok közül. 

A szegedi Csillag-börtön udvarán fejezte be fiatal életét több vajdasági 
kommunista, köztük Kiss Ernő, zombori párttitkár és Grozda Gajšin parti
zánlány.16 

A kommunisták és partizánok elleni hajsza kiterjedt a megszállt területek 
lakossága egészének megfigyelésére és üldözésére. A horthysta hatóságok 
népellenes intézkedéseit a magyar kormányzó 1942. január 10-én Hitlerhez 
írott levelében így „indokolta": 

„Tőlünk délre a Balkán, melyen a német Wehrmacht győzelmes csapatai 
talán túl gyorsan haladtak át, ma is tele van bizonytalansággal és forron
gással . . . Szerbiában még mindig fegyveres katonai erők állnak az an
golszász bolsevista szövetség szolgálatában, és ezeket a katonai erőket az 
egész fanatizált lakosság segíti, beleértve a nőket és gyerekeket is. A harcok 
nemrégiben a Bánátból magyar területre is átnyúltak és véres áldozatokat 
követeltek".17 

A véres áldozatokat a bácskai lakosság hozta a magyar megszálló csapa
tok fékevesztett terrorja következtében. Amikor Horthy a fenti levelet írta, 
már végigsepert a gyűlölet szele a csurugi, zsablyai környéken, és ekkor a 
fasiszták a főcsapást a Sajkási-partizánosztagra mérték. A csendőrség saját 
bevallása szerint a honvéd karhatalom január 5-től „tetemes csendőrerők
kel lett megerősítve" és így folytatták a „vidék megtisztítását".18 

14 Magyarországi Rendeletek Tára 1941. III. köt. 3350—3351. o. 
15 HIL. VKF. 1941. ein. i. osztály anyagai. 
16 A magyar nép — kegyelete jeléül — a két mártírnak síremléket, illetve Gajšin Grozdá-

nak emléktáblát állított Szegeden 1967. októberében. (Népszabadság, 1967. október 10.) — 
Az újság október 8-i száma pedig részleteket közölt a jugoszláv partizánokkal együtt rabos
kodó Rónai Mihály András újságírónak a kivégzés másnapján írott verséből, amelynek címe: 
„Gaj?in Grozda balladáia". 

17 Horthy Miklós titkos iratai. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1962. 314. o. 
18 Csendőrségi Lapok, 1942. augusztus 15-i sz. 509. o. 
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Amikor Bajcsy-Zsilinszky Endre képviselő tudomást szerzett a zsablyai 
kegyetlenkedésekről, tiltakozott Bárdossy rniniszterelnöknél és követelte az 
atrocitások azonnali megszüntetését. Bárdossy ezt január 19-én meg is 
ígérte.19 Azon a napon, amikor beleegyezésével a -vérengzések kiterjedtek 
az egész újvidéki területre. Január 21-én pedig megkezdődött az „újvidéki 
razzia", az a tömegmészárlás, amelynek sok ezer ártatlan ember esett ál
dozatul.20 

A magyar megszállók vesztesége — saját bevallásuk alapján — egy hon
véd halott és hét könnyebben sebesült csendőr volt.21 

A bácskai hóhéroknak a kormány kifejezte elismerését, előléptetéseket és 
kitüntetéseket osztogatott. Bajcsy-Zsilinszky azonban ismételten határozot
tan fellépett a tömeggyilkosság ellen, és híreket juttatott el külföldre is, ki
váltva a nemzetközi közvélemény felháborodását és tiltakozását. 

Horthy-Magyarország bel- és külpolitikája 1942 elején amúgyis válságba 
került. A moszkvai csata után nem volt kívánatos a németek további nyílt 
és fenntartás nélküli kiszolgálása. Belpolitikailag nézeteltérés támadt a kor
mányzói utódlás kérdésében a kormánycsoportok között. Az uralkodó osz
tályon belüli ellentéteken kívül szerepet játszott a függetlenségi mozgalom 
megerősödése és a megszálló hatóságok terrorja miatti felháborodás. A kiala
kult helyzetben a horthysta vezetésnek olyan politikusra volt szüksége, aki 
kevésbé volt kompromittált a külföldi és a hazai burzsoázia szemében. Így 
lépett Bárdossy helyére Kállay Miklós 1942. március 9-én. 

A közvélemény nyomására Kállay „megvizsgáltatta" a bácskai ügyet. Ek
kor már megszólaltak az illetékesek is. A Csendőrségi Lapok 1942. augusz
tus 15-i számában „A bácskai partizánharcokról" címmel megjelent cikk 
szerzője megállapította, hogy „a bűncselekményeknek kommunista indító
okai voltak, é s . . . természetesen összefüggésben álltak az események a 
szerbiai, horvátországi és az oroszországi partizánmozgalmakkal is."21 Éppen 
e tényből vonta le a következtetését „ . . . mi lett volna a Bácskában is, ha a 
magyar csendőr és honvéd kellő időben és csírájában el nem fojtja a par
tizánmozgalmakat.' ' 

Ezek az „érvek" azonban nem győzték meg a közvéleményt, és Horthy 
kénytelen volt megindítani az eljárást a bácskai katonai és csendőri szervek 
vezetői ellen. 

A véres megtorlások következtében a partizánmozgalomban időleges meg
torpanás állt be, a harc azonban nem szűnt meg. A Vajdaság és a Muraköz 
a népfelszabadító háború egész időszaka alatt kivette a részét a jugoszláv 
népek általános felkeléséből, a nehéz katonapolitikai és a bonyolult néprajzi 
viszonyok között is. A partizánok 1942—1943. évi katonai sikerei pedig ha
tottak a Bácskában élő nemzetiségek antifasiszta harcának fellendülésére is. 

A horthysta kormányzatnak a jugoszláv nép elleni terrorja tükrözte a 
magyar ellenforradalmi rendszer reakciós, népellenes lényegét. Az 1941— 
42-es években a horthysta vezetés viszonya a horvát és a szerb quisling-
rendszerekhez még csak kialakulóban volt. Horthy igyekezett jószomszédi 
kaocsolatokat teremteni a Független Horvát Állammal, annak ellenére. ho.<?y 
gyakori nézeteltérések voltak közöttük a Muraközt illetően,23 és a magyar 

10 Lásd erről Bajcsy-Zsilinszky dokumentumok. Századok, 196ï. 1—2. sz. 
20 Lásd erről Buzási János: Az újvidéki razzia. Budapest. Kossuth Könyvkiadó, 19S3. — 

Szombathelyi háborús bűnös vallomásában beismerte, hogy Horthy tudott a razziáról és ah
hoz hoz7ájárult (Magyar Szó, 1946. október 22. sz.). 

21 Csendőrsési Lapok. Uo. 
22 uo. — A cikket dr. vitéz Kovács Jenő százados írta. 
23 A W i i h e l m s t r a s s e . . . 603. 605. o. 
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kormány tudomást szerzett arról is, hogy a horvát fasiszták titokban megbe
széléseket folytatnak az önálló Szlovák Állam és Románia képviselőivel egy 
Magyarország elleni új kisantant létrehozásának tervéről.24 

Katonapolitikai helyzet 1943-ban és a KáUay-kormány kétarcú politikája 

1942 végén 1943 elején a második világháború menetében döntő fordulat 
következett be a Hitler-ellenes koalíció javára. A Vörös Hadsereg téli táma
dásai során súlyos csapásokat mért a fasiszta államok katonai erejére. Rövid 
idő alatt támadásba ment át a szovjet—német arcvonal egész hosszában, 
jelentős területeket szabadított fel és magához ragadta a hadászati kezdemé
nyezést. 

A Vörös Hadsereg győzelmei kihatottak az európai ellenállási mozgalom 
fellendülésére és ösztönzően befolyásolták a nyugati szövetségesek hadmű
veleteinek meggyorsulását. Az év elején megkezdődött és sikeresen bontako
zott ki az Amerikai Egyesült Államok csendes-óceáni támadása. Kedvező 
feltételek alakultak az afrikai harcok gyors befejezésére is. 

A szovjet csapatok volgai győzelme arra késztette Rooseveltet és Chur
chillt, hogy meghatározzák az Amerikai Egyesült Államok és Anglia új ha
dászati célkitűzéseit. Ujabb találkozójuk színhelyéül Casablancát választot
ták. 

Az 1943. január 14—16. között megtartott találkozón a két nyugati állam
fő határozatot hozott az afrikai hadműveletek meggyorsítására, megállapod
tak abban, hogy még 1943-ban partraszállnak Szicíliában, a nyugateurópai 
második front megnyitását azonban 1944-re halasztják el. A Casablancái 
megbeszélésen kialakították közös hadászati elgondolásukat, amelynek 
„Földközi-tengeri stratégia" volt az elnevezése. Ebben a koncepcióban vilá
gosan érvényesültek a nyugati szövetségesek saját hatalmi érdekei. A Föld
közi-tenger és a Közel-Kelet térségében a nyugati államok viszonylag kisebb 
erőkkel tudták biztosítani befolyásukat,25 és így jelentős tartalékot kívántak 
megóvni a háború későbbi időszakára. 

Az új hadászati elgondolás szerves részét alkotta a Churchill-féle „Bal
kán-terv" — azaz a nyugati szövetségesek partraszállásának terve a Balkán 
meghatározott részén. 

Az új stratégia elfogadása kétségtelenül tükrözte a felismerést, hogy a 
német támadás következtében a Szovjetunió sem katonailag, sem politikai
lag nem omlott össze,26 és ennek következtében a hitleri Németország a to
vábbiakban sem képes főerőit a nyugati szövetségesek ellen fordítani. 

Ilyen helyzetben a nyugati szövetségesek lehetségesnek tartották, hogy 
Dél-Európa háború utáni politikai berendezkedésére vonatkozó 1939/40-ben 
körvonalazott elgondolásaikat realizálják. Erre a következtetésre két fő in
dok vezette őket. Egyrészt, hogy megelőzzék a szovjet csapatokat a hadásza
tilag fontos térségek elérésében, másrészt gátat vessenek a Balkánon a kom
munista pártok vezetésével széles méreteket öltő ellenállási mozgalom to
vábbi terjedésének. Ez utóbbi egyben létkérdése volt a Londonban letele
pedett dél-európai államok emigráns kormányainak és reakciós politikusai
nak. Elhagyott országaikban folyó élethalálharc során már 1942-ben je
lentkeztek olyan, számukra nyugtalanító tünetek, melyek 1943-ban kétsé-

24 uo. eoi. o. 
2? w. Leahy: I was There. New York, 1950. 201. o. 
26 Ezt a következtetést Churchill már 1942 nyarán levonta, amikor Moszkvából visszatérve 

„meg volt győződve arról, hogy Oroszország helytáll és meg volt győződve saját észak-afrikai 
tervének jogosságáról is." (Chester Wilmot: The Struggle for Europe. London, 1953, 111. o.) 
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gessé tették a háború előtti társadalmi rend helyreállítását. Ezért keresték 
egymással a kapcsolatokat, ezért jött létre még 1942 januárjában London
ban a görög és a jugoszláv emigráns királyi kormányok között „Balkán
unió" néven megegyezés — a kölcsönös segítségnyújtásról és a közös harc
ról a Monarchia helyreállítása érdekében. Churchill támogatásával igyekez
tek növelni befolyásukat az országaik területén levő Hitler-ellenes polgári 
csoportokra is azzal a céllal, hogy az ott kibontakozó antifasiszta mozga
lomban biztosítsák vezető szerepüket. A nyugati szövetségesek „Földközi
tengeri stratégiája", de különösen a Balkán-terv célja, valamint a királyi 
és burzsoá nemzeti emigránsok reakciós politikája tehát a tárgyalt időszak
ban azonos érdekekből indult ki. 

A horthysta kormánykörök az általános katonapolitikai helyzetet figye
lembe véve időszerűnek látták a már 1942 tavaszán kidolgozott program 
külpolitikai elgondolásainak megvalósítását is. 

A magyar uralkodó osztályok háborús lelkesedése erősen csökkent és ál
talában úgy ítélték meg a helyzetet, hogy a hitleri Németországnak egyre 
kevesebb esélye van a győzelemhez. Viszont azzal is tisztában voltak, hogy 
Hitler még koránt sincs leverve. A nyílt szakítás tehát még nem volt cél
szerű. Viszont KáÜay és környezete úgy gondolta, hogy a németekhez fű
ződő kapcsolatok lazítására — elsősorban. katonai és külpolitikai téren — 
elérkezett az alkalmas pillanat. 

Tudomást szerezve a nyugati szövetségesek „Földközi-tengeri" és ezen be
lül Churchill „Balkán" elgondolásairól, Kállay úgy látta, ezek megvalósu
lása kedvező feltételeket teremtene Magyarországnak is a háborúból való 
kilépésre. Az ilyen lehetőség nemcsak azit zárná ki, hogy a Vörös Hadsereg 
Magyarországra érkezzen, hanem megakadályozná a háborúellenes és a kor
mányzat politikájával elégedetlen tömegek balratolódását. Mindez Kállayék 
számára azt eredményezte volna, hogy viszonylag kisebb kockázattal az el
lenforradalmi rendszert át tudták volna menteni a háború utáni időszakra. 

Kállay tehát rátért „hintapolitikájának" külpolitikai realizálására is. En
nek érdekében kezdeményező lépéseket tett a titkos diplomácia útjain, el
sősorban az angol kormánykörök szimpátiájának megnyerése céljából. E te
vékenységében támogatták azok a politikusok is, akik a katonapolitikai ese
mények következtében a nyílt németbarát politikáról az óvatosabb vonalra 
álltak át reakciós céljaik megvalósítása érdekében. 

A nyugati szövetségesek felé megélénkülő tevékenység meglehetősen sok
rétű volt. Kállay és egyes hívei megbízásából közéleti személyek utaztak 
semleges országokba, elsősorban Törökországba, hogy ott kapcsolatba lépje
nek az angol—amerikai diplomatákkal. Reményeket fűztek ahhoz is, hogy 
a Vatikán segítségével találjanak meghallgatásra az angol kormánynál.27 

Megindultak a titkos tanácskozások a semleges országokban működő követ
ségek közvetítésével Bernben, Madridban, Lisszabonban, Stockholmban és 
Ankarában. 

A magyar reakció különösen nagy érdeklődést (tanúsított az angol—'török 

27 Kállay megbízásából Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas professzor utazott Isztambulba. 
Frey András újságírót Ullein-Reviczky Antal, a Külügyminisztérium sajtófőnöke indította út
nak. Barcza György, volt londoni követ márciusban pedig a Vatikánban tartózkodott. (Hor
thy Miklós titkos iratai. 339. o.: Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország máso
dik világháborús szerepéről. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1964. 232—234. o.) 

1943 augusztusában KáUay új megbízottja, Veress László érkezett Isztambulba. Üjvári De
zsővel, az isztambuli magyar konzullal együtt tárgyalásokat folytattak Sterndale Bennett tö
rökországi brit követtel. Közölték Kállay ajánlatát, hogy a magyar kormány leteszi a fegy
vert, ha az angolszászok elérik a magyar határt. (Nikolas Kállay: Hungarian Premier. A per
sonal of a nation's struggle in the Second World War. New York, 1954. 370. o.) 
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megbeszélések iránt, amelyek 1943 január végén zajlottak le Adanában.28 

Churchill ezen a találkozón — miközben szerette volna Törökországot a szö
vetségesek oldalára állítani — tájékoztatta a török kormányt Balkán-ter
veiről is. Menemencioglu török külügyminiszter láthatóan egyetértett ezek
kel az elképzelésekkel, mert további lépéseket tett, többek között Kállay 
felé is. 

Jagow budapesti német követ jelentése szerint Kállay március 10-én töb
bek között tájékoztatta a német követet arról, hogy „a török kormány egy 
bolsevistaellenes megállapodásra irányuló kezdeményezéssel fordult a ma
gyar kormányhoz. Magyarországon kívül a megállapodáshoz csatlakozhat
nának Románia, Görögország, Bulgária, Szerbia és Horvátország . . . Kállay 
azzal folytatta, megüzeni a törököknek, hogy a tervet nagy érdeklődéssel 
fogadta, és részletes adatokat kér."29 

Kállay valójában igen örült a török kezdeményezésnek és hangsúlyozta 
egyetértését. Annál is inkább, mert a londoni dél-európai emigrációhoz való 
közeledés egyik lehetőségét is látta benne. 

Horthyék különösen igyekeztek megnyerni az emigráns jugoszláv politi
kusok jóindulatát. Ez nem volt véletlen. A jugoszláv nép ellen elkövetett 
agresszió és terror miatt az emigráns kormány élesen szembehelyezkedett 
Horthy-Magyarországgal, és ebben partnerre talált a Beneš-emigráció kép
viselőiben is. 1942-ben ugyan bizonyos mértékig enyhült a jugoszláv ellen
szenv, mivel az általuk hősnek nyilvánított Draža Mihajloviccsal és „Honi 
Jugoszláv Hadsereg"-nek nevezett csetnikjeivel a horthysta szervek együtt
működésbe léptek a jugoszláv népfelszabadító erők ellen. 

Kállay és a politikájával egyetértő magyar katonai körök éppen ezért úgy 
látták, hogy Draža Mihajlovie további támogatása előnyös lenne.30 Két ok
ból: egyrészt a népfelszabadító erők elleni tevékenység összehangolása ér
dekében, másrészt, azért, hogy Mihajlovic kedvezően nyilatkozzon kormá
nyának Kállayékról és így áttételesen jó színben tűnjenek az angol vezetés 
előtt is. 

Kállay számításaiból természetesen nem maradt ki a megszállt területe
ken élő nemzeti burzsoázia képviselőinek a megnyerése sem, igyekezett őket 
demagógiájával a maga oldalára állítani és ezért jobban figyelembe vette 
érdekeiket. Ugyanez vonatkozott Délvidékre is, ahol a magyar polgári kép
viselők elsősorban a szerb és a horvát nacionalista burzsoá elemekkel igye
keztek szorosabb kapcsolatba kerülni. 

A magyar reakció angolbarát rétegei — főleg a kormányon belül levő 
személyek — fokozták belpolitikai tevékenységüket is. Széles körű propa
gandakampány indult meg a magyar polgári sajtó hasábjain, elsősorban a 
„Magyar Nemzet"-ben. A megjelenő cikkek és beszédek vissza-visszatérő 
vezérgondolata volt Magyarország sajátos földrajzi helyzetéből adódó tra
gédiái, az, hogy a kormány ebben a háborúben is „a nemzet" érdekeit igye
kezett képviselni stb. A gazdasági nehézségek megoldására egymás után 
jelentek msg javaslatok, amelyek előfeltételként mind a Kállay-kormány 

28 Winston Churchill üzenete 1943. február 1. (Sztálin üzenetváltása az Egyesült Államok 
és Nagy-Britannia kormányíőivel. I. köt. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 107—108. o.). 

29 A Wi'helmstrasse . . . 710. o.; Lásd e témáról: Magyarország dunai sorsa angol beállí
táson. Küiüeyi Szem e, 1943. januári száma 9. o.; KÜM. res. pol. 1943. 59. 1.). 

30 Draža Mihajloviccsal a magyar hírszerző szerveknek már az 1930-as évektől volt köz
vetett kapcsolata. 1942 nyarától a vezérkar közvetlen érintkezést létesített vele többek között 
dr. Milan Popovič ügyvéden keresztül. (HIL. Béke előkészítő tárgyalások anyaga 1946, A/II, 
17. irat.) — Üjszászy István vezérőrnagy nyilatkozata. 1946. június 1. Popovičot, a nemzetközi 
reakció ügynökét lí)45 novemberében ítélte halálra a népbiróság. („Szabad Vajdaság" — a 
„Magyar Szó" elődje — 1945. november 2. sz.) 
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iránti bizalmat hangoztatták. A külpolitikai vonatkozású írások feltűnően 
hangsúlyozták a kormány „reális" álláspontját és törekvéseit. 

Kállayék reményeit — akaratuk ellenére — a németek is táplálták. 
A hitleri vezetés ugyanis már 1942 őszén tisztában volt azzal, hogy az af

rikai hadműveletek befejezése után a nyugati szövetségesek új hadszínteret 
fognak nyitni. Számolt az angol—amerikai csapatok partraszállásával Szi
cília, Szardínia vagy Kréta szigetén, ahonnan esetleg kiszélesítve invázió
jukat, továbbnyomulnak az Appennin-félszigeten vagy a Balkánon, hogy 
ezzel délkeletről támadjanak a német erőkre. 

Hitler úgy vélte, hogy amennyiben a partraszállás valóban a Balkánon 
következne be, akkor a széles méreteket öltő partizánháború miatt igen ne
hezen tudná megtartani itteni pozícióit. Éppen ezért határozta el magát a 
gyors cselekvésre. 1943. január 4-én Rómában már el is fogadták azt a több
lépcsős hadműveleti elgondolást, amelynek fő célja és feladata a jugoszlá
viai megszálló és quisling-rendszerek helyzetének megszilárdítása volt a 
Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és Partizán Osztagok erői és legfelső 
parancsnoksága megsemmisítése útján.31 

A német vezérkar elgondolásairól 1943 február elején tájékoztatták 
Szombathelyi Ferenc vezérkari főnököt, aki a megbeszélésekről memoran
dumban tett jelentést Horthy kormányzónak. Szombathelyi kifejtette, hogy 
a németek tájékoztatása szerint megváltozott Magyarország hadászati hely
zete és további katonai ténykedése a „déli hadszíntérre" helyeződik át. Az 
ország a német tervekben úgy szerepel, mint „hadászati tartalék a Duna
medencében, arccal dél és délkelet felé."32 Ennek alapján a magyar vezér
kari főnök javasolta, hogy a haderőt mielőbb csoportosítsák át a déli határ
részekre, illetve Szerbia területére, mert „számolni kell ugyanis azzal, hogy 
az angolszász hatalmak a tavasz folyamán a Balkánon partraszállást kí
sérelnek meg."33 

Szombathelyi — aki egyet akart Kállayval — azt hitte, hogyha a magyar 
csapatok Szerbiába mennek, könnyebben megvalósítható a kiugrás és a kü
lönbéke is. De a későbbi események hatására álláspontját folyton megvál
toztatta. 

Ez a lavírozás jellemezte azonban Horthyt is, aki bízott Kállay diplomá
ciai manőverezésének sikerében, ugyanakkor egyetértett Szombathelyivel, 
hogy a németekkel e kérdésben tárgyalásokat folytasson. 

Ennek eredményeképpen kérte Hitler 1943. március elején hivatalosan a 
magyar vezérkart, hogy 2—3 hadosztályt küldjön Szerbiába a német meg
szálló csapatok növelésére.3'1 

Erre a nyílt „kérdésre" Kállayéknak választ kellett adniuk. Az ügyben a 
Minisztertanács március hónapban kétszer is ülésezett, és heves vita után 
mindkét alkalommal, szótöbbséggel, a német kérés elutasítása mellett dön
tött. 

Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter felvetette, hogy „a szer-

31 A hitleri főhadiszállás 1942 novemberi megbeszéléséről és a ,,Weiss-I. II. és III." és a 
„Schwarz" tervekről lásd von Löhr vezérezredesnek, a „Délkelet" akkori német főparancsno
kának, később az ,,E" hadseregcsoport parancsnokának, a háborús bűnös vallomását. (Arhiv 
Vojnoistorijskog Instituta Jugoslovenske národne armije — a továbbiakban Arhiv V. 1.1. JNA. 
— k. 70/A, reg. br. 1/1 a Szerb fordítás 29—30.. oldalak. Az eredeti német nyelvű anyagról a 
film a HIL. filmtárában megtalálható.) 

32 Horthy Miklós tikos iratai . . . 348. o. 
33 U o . 349. O. 
34 Keitel az OKW főnöke határozottan amellett foglalt állást, hogy a Balkán térség hatá

sosabb katonai biztosítására magyar hadosztályokat vessenek be Szerbia területén. <A Wil
helmstrasse . . . 710. o.) 
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bek szívesebben vennék, ha mi szálljuk meg területüket, és nem a néme
tek, és ezért e tény szimpátiákat szerezhetne a szerbek körében részünkre."33 

Kállay azonban berni megbízottja útján érdeklődött, mit szólna a jugo
szláv emigráns kormány ilyen megoldáshoz, az azonban a leghatározottab
ban elutasította a magyar csapatok bevonulását Szerbiába és közölte, hogy 
azt agressziónak minősítené. 

Kállay és hívei ezek után az adott időben egyáltalán nem tartották kívá
natosnak, hogy a magyar csapatok átlépjék az akkori magyar—szerb ha
tárt, amikor fennáll az angol—amerikai csapatok partraszállásának lehető
sége a Balkánon. A vita hevében sokan őszintén is beszéltek, például olyan 
kérdéseket feszegettek, hogy Hitler miért pont most kéri a magyar hadosz
tályokat, miért akarja, hogy a megszállás kiszélesítésével esetleg újabb 
összetűzések ismétlődjenek meg a magyar csapatok és a lakosság között és 
akkor az angolok végleg elzárkózzanak a Horthyékkal való tárgyalásoktól. 
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter, felszólalásában még azt is ki
mondta, hogy „ha a Bánátot is ígérnék meg Magyarországnak, még akkor 
sem tartaná előrelátó politikának azt, ha most honvéd hadosztályok átlép
nék a Duna vonalát, és a régi szerb királyság területét megszállnák."30 

Ezek után — március 30-án — fogalmazták meg a kormány elutasító ál
láspontját, amely elvi és gyakorlati ellenérveket sorakoztatott fel a német 
kérdés megtagadásának indoklására. íme néhány az ellenérvek közül: 

„A magyar külpolitikának az ezeréves határokon túlmenő nemzeti aspi
rációi nincsenek. Alapvető célkitűzéseivel helyezkednénk tehát szembe, ha 
Szerbia olyan területeire vonulnánk be, melyek a történelmi magyar hatá
rokon kívül esnek". 

„A szerbekhez való viszonyunk számunkra mindig jelentőséggel bír, mert 
szomszédaink, és nálunk tekintélyes kisebbséget alkotnak. Tagadhatatlan, 
hogy a zsablya-újvidéki események a két nép viszonyát súlyosan megter
helték . . . Elképzelhető-e . . . . hogy egy, az elmúlt események emlékével sú
lyosan terhelt magyar megszálló hadsereg szerbiai bevonulása minden za
varó incidens, és az ezzel elkerülhetetlenül együtt járó megtorlás nélkül foly
jék le. 

Ezenkívül bizonyosra vehető, hogy a Komintern szolgálatában álló parti
zánok oly összetűzéseket fognak provokálni, amelyekre csapataink kényte
lenek volnának megtorlásokkal reagálni. 

Aligha tehető fel, hogy a Szerbiába kiküldött csapategységeink felett 
meg tudjuk tartani a rendelkezés jogát. A németek ugyanis Belgrádot nem 
fogják kiüríteni, és a szerbiai okkupáció legfelsőbb katonai vezetését min
den körülmények között továbbra is a saját kezükben fogják megtartani. 

De még ha minderre nem is kerülne sor, könnyen elképzelhető, mi lesz 
a magyar anyaországtól teljesen elvágott magyar hadsereg helyzete akkor, 
amikor az egész Balkán lángra lobban, és mi jelentjük ott a megszálló ellen
séget."37 

Mindezekből világosan kivehető, hogy a Kállay^kormányt három fő érv 
tartotta vissza a tárgyalt időszakban a német kérés teljesítésétől: 1. nem 
akart szembe kerülni a szerbekkel, értve ezen az emigrációt, 2. nem akarta, 
hogy Szerbiában a magyar csapatok német alárendeltségben legyenek, ami
kor 3. remény van az angol—amerikai csapatok partraszállására a Balká
non. 

35 Horthy Miklós titkos iratai. . . 365. o, 
36 Uo. 368. o. 
37 Uo. 365—368 és 377—380. o. 
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Ez volt tehát a háttere annak, hogy a jugoszláv népfelszabadító erők el
len 1943 első felében végrehajtott „negyedik" és „ötödik" ellenséges offen
zívakban a magyar csapatok közvetlenül nem támogatták a német parancs
nokságot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jugoszláv partizánok ellen 
nem léptek fel. Csakhogy a módszer most a quisling- és a csetnik csapatok 
segítése, illetve a magyarok által megszállt területeken a „partizán-vadá
szat" fokozása volt. 

Hitler szinte az első napon tudomást szerzett a Kállay-féle nyugatbarát 
kísérletekről és a német ügynökök jelentéseiből nyomról nyomra követni 
tudta az egész „kiugrási" manőverezést.08 A csapatkérés megtagadása ily 
módon egyáltalán nem érte váratlanul, viszont nem volt hajlandó felette 
napirendre sem térni. A német követ által Klessheimbe kérette Horthyt. A 
megbeszélésekről Ribbentrop Mackensen római német követnek küldött táv
irata ad tájékoztatást. Ebből kiderül, hogy Hitler különösen hangsúlyozta 
a Szovjetunió elleni háború német győzelmének szükségességét, mert csak 
így akadályozható meg a „bolsevizmus térnyerése" Európában. 

Hitler jól tudta, mitől fél a legjobban a magyar kormányzó, aki egyet is 
értett Hitler fejtegetéseivel. Ezután vitatták meg „elsősorban annak a terv
nek az értelmetlenségét, hogy a bolsevizmus előretörését esetleg a Balkán
államok délkelet-európai szövetsége állítsa meg, ha Németország nem tudna 
megbirkózni az orosz veszéllyel". Igen érthetően tudtára adtuk a kormány
zónak — írja Ribbentrop —, már csak azért sem érthettük meg azt az élénk 
helyeslést, amellyel a Kállay-kormány magáévá tett egy délkelet-európai 
szövetségre irányuló török javaslatot, mert Budapesten is tudták, hogy an
gol kezdeményezés áll a török elgondolás mögött.39 

A találkozón Hitler tiltakozott a Kállay-kormány nyugati szövetségesek 
felé irányuló egész diplomáciai tevékenysége ellen. Április 18-án a német 
Külügyminisztérium egy memorandumot adott át Horthynak, amelyben 
pontosan felsorolták ki, mikor, hol és kivel vette fel a magyar kormány 
képviseletében vagy megbízásából nyugati diplomatákkal a kapcsolatot, és 
követelték e tevékenység azonnali megszüntetését. Horthy igen határozot
tan védte meg Kállayt. 

Hazatérve pedig május 7-én hosszú levélben40 „magyarázkodott" Hitler
nek mind a „zsidókérdés" magyarországi helyzetéről (a Kállay-kormány 
ugyanis az angolok felé azzal is igyekezett érdemeket szerezni, hogy nem 
volt hajlandó a zsidótörvények német mintájú végrehajtására), mind pedig 
Kállay politikájáról. Ez utóbbi kérdésben mindent tagadott. Horthy maga
tartása bizonyos fokig megnyugtatta a németeket, mert azt tükrözte, hogy 
bár egy angol—amerikai balkáni hadművelet esetén a magyar csapatokra 
aligha számíthatnának, a jelen esetben az egész angol orientáció a szövet
ségesek Balkán-tervének függvénye. Sem Horthy, sem Kállay nem kíván 
addig szembefordulni a németekkel, és folytatni akarja a háborút Hitler 
oldalán a Szovjetunió ellen.41 

Horthy május 7-i levelében részletesen felsorolta azt is, mivel és hogyan 
segítette Hitlert gazdaságilag. Ezt értékelve a német vezetés is elismerte, 
h°gy „gazdasági kérdésekben a magyar kormány magatartása — kivéve 
a mezőgazdasági termelés erősebb kézben tartását az anyaország területén 

38 j a g o w követ je lentései . (A Wilhe lmst rasse . . . 529—533. és 535. számú ira tok.) 
39 Uo. 716—717. o. 
40 Horthy Miklós t i tkos i r a t a i . . . 391—397. o. 
41 Lásd erről A. Hillgruber: Deu t sch land und U n g a r n 1933—1944. Wehrwissenschaf t l iche 

Rundschau , 1959. november i szám. 
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— nem ad okot arra, hogy Németország részéről komolyabb kifogások me
rüljenek fel."42 

1943 tavaszán tehát Hitler bármennyire is szerette volna tisztázni a ma
gyar helyzetet, mégpedig Kállay menesztésével, egyelőre letett szándékáról. 
Nem akarta kockáztatni a magyarokkal való viszony további romlását. 
A megfelelő időpontra azonban igyekezett a németbarát politikusokból „tar
talékot" biztosítani a maga számára. Ezt a tartalékot meg is találta Imrédy 
Béla és megerősödött csoportjában. 

A fasiszta koalíción belüli vezető szerepének megerősítése érdekében pe
dig katonai sikerek elérését tűzte célul. Ezért indította meg május közepén 
a jugoszláv partizánok ellen a „Schwarz" hadműveletet, azaz a jugoszláv 
hadtörténet-írásban az „ötödik ellenséges offenzíva" néven szereplő táma
dást, és készítette elő a kurszki támadó hadműveletet. 

A körülmények azonban mégsem úgy alakultak, ahogy Hitler vagy ép
pen Kállay szerették volna. 

A Balkán valóban .„fellángolt", mint azt a magyar kormány megjósolta, 
csakhogy lángját nem a nyugati szövetségesek partraszállása gyújtotta fel, 
hanem a jugoszláv kommunisták vezette népfelszabadító fegyveres erők. 
Már a „Weiss I—II", a január végén megindított fasiszta támadás első nap
jai is bizonyították, hogy a partizánhadsereg komoly ellenfél. Ezt tapasz
talva írta február 13-án Hitler Mussolininak, hogy „gyorsan el kell fojtani 
a felkelést, ha el akarjuk kerülni a csapás veszélyét, amely az angol—ame
rikai csapatok balkáni partraszállása esetén fenyeget bennünket . . . Itt ösz-
sze kell fognunk az erőket, az anyagi és emberveszteségre való tekintet nél
kül."43 

A „Weiss"-terveket azonban mégis kudarc érte. A következő hadműve
let során, a 120 ezer fős, jól felszerelt fasiszta csoportosítással húszezer 
partizán vette fel az egyenlőtlen küzdelmet a Sutjeska völgyében. Az elke
seredett harcokban a hazafias erők súlyos áldozatokat hoztak. Az ellenség 
viszont a megszállás két esztendeje alatt itt szenvedte el a legnagyobb vér
veszteséget és tudomásul kellett vennie „megtorló és megsemmisítő hadjá
ratainak" teljes kudarcát. 

A Neretvánál és Sutjeskánál a németeket óriási politikai és erkölcsi ve
reség is érte. A Balkán birtoklásának és a quisling-rendszerek helyzetének 
megerősítésére irányuló intézkedései nem érték el céljukat. A népfelszaba
dító erők elhárították a fasiszta offenzívakat, és szétverték Mihajlovič „Ho
ni Jugoszláv Hadseregének" zömét, valamint jelentős olasz és német erő
ket, de ugyanakkor további jelentős területeket szabadítottak fel Hercego
vinában, Crna Gorán, Kelet-Bosszniában és a Sandžakon.44 A német veze
tés mindebből levonta a következtetést, hogy a népfelszabadító háború to
vábbi kiszélesedésére kell számítania és ezért Jugoszlávia feletti uralmát a 
katonai megszálló erők nagyarányú növelésével kívánta biztosítani.45 

Az ellenséges offenzívak kudarca, a jugoszláv népfelszabadító erők ka
tonai és politikai tekintélyének növekedése megteremtette a feltételeket, 

42 A Wilhelmstrasse . . . 724. o. — Horthy szerint 1943. április 20-án a németek magyaror
szági adósága 1121 millió német márka volt. Clodius, külügyminisztériumi munkatárs sze
rint ez április 30-án „csak" 800 millió márka. De Clodius elismerte, hogy ebből 500 millió a 
Kállay-kormány egy esztendeje alatt gyűlt össze. (Uo. 723. o.). 

43 Les Lettres échangées par Hitler et Mussolini. 143. o. Idézi: Beogradska operaoija 20. ok
tóber 1944. Beoerad. 19R4. 45. o. 

44 A Jugoszláv Kommunisták Szövetsége rövid története. Forum Könyvkiadó, Novi Sad, 
1963. 407. o. 

45 1943 v é g é n a fas isz ta m e g s z á l l ó c s a p a t o k l é t s z á m a e l é r t e a 400 eze r főt, ezt k b . 250 000 
quisling-haderő támogatta. 
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hogy a NOV és POJ46 legfelső parancsnoksággal és az AVNOJ-jal47 a nagy
hatalmak mint önálló tényezővel számoljanak a nemzetközi életben. Ezt 
a következtetést vonták le a nyugati szövetségesek is, amikor kapcsolatot 
létesítettek a jugoszláv partizánokkal. Az afrikai hadműveletek már befeje
ződtek és közvetlen küszöbön állt a szicíliai partraszállás végrehajtása. Az 
1943. első felében lezajlott katonai események Jugoszlávia területén arra 
figyelmeztették a szövetségeseket: ha el akarják kerülni a fasiszta erők ol
daltámadását, akkor szövetséget kell kötniük Titóval. Ehhez azonban kény
telenek voltak felülvizsgálni Draža Mihajlovičhoz fűződő kapcsolataikat. 
Ennek első megnyilvánulása volt az angol hadügyminiszternek a kormány 
részére adott június 4-i tájékoztatása Mihajlovič kapcsolatairól, a megszál
lókat és a horvát fasisztákat támogató tevékenységéről. 

1943. július 4-én pedig a moszkvai angol követ jelentette be, hogy kor
mánya „elhatározta előző politikájának felülvizsgálását és a jövőben na
gyobb mértékben támogatja a jugoszláv ellenállási mozgalmakat, függetle
nül azok politikai színezetétől.. ,"48 

Július 10-én az angol—amerikai csapatok partraszálltak Szicília szigetén. 
Július 25. után a németek azonban mindent elkövettek, hogy lassítsák a 
szövetségesek előnyomulását Olaszország belsejében. Az olasz fegyverszü
net aláírására csak szeptember 8-án, hosszas tárgyalások után került sor és 
ezalatt a németek teljesen felkészültek Olaszország megszállására, minek 
következtében hosszantartó küzdelmekre kényszerítették az angol—ameri
kai csapatokat. 

Július 11-én megindult a szovjet csapatok ellentámadása Kurszk térsé
gében és széles arcvonalon megkezdődött a Vörös Hadsereg előnyomulása. 
A kurszki csata után még azok számára is világossá vált, hogy a németek 
a háborút nem nyerhetik meg, akik a sztálingrádi fordulatot a „Tél Tábor
nok" számlájára írták. 

A magyar reakció megdöbbenéssel vette tudomásul a számára kedvezőt
len helyzetváltozást. Az a három fő ok, amiért az év elején az angolok szim
pátiáját keresték, most méginkább befolyásolta és meghatározta politikai 
továbblépésüket. 

Edmund Veesenmayer, a német Külügyminisztérium különleges ügyekkel 
megbízott munkatársa 1943 decemberében Magyarországról készített ösz-
szefoglalójában49 így fogalmazta meg a horthysta vezetés három fő aggo
dalmát : 
- í. az orosz arcvonal közelebb nyomul; 

2. Tito oldalról fenyegeti; 
3. terjed az országban a kommunizmus. 
Veesenmayer mindhárom tényezőt értékélte és magyarázta is. A máso

dikkal kapcsolatban megállapította: 
„Tito ma Magyarországon is fogalommá vált. Felismerték, hogy a bol

sevizmus és Tito azonosak, nagy tervek megvalósításán dolgoznak, és hogy 

46 A Jugoszlávia Népfelszabadí tó Hadserege és Pa r t i z án Osztagai e lnevezés szerb rövidí tése. 
47 Az 1942-ben létrejött Jugoszlávia Antifasiszta Népfelszabadító Tanácsának a rövidítése, 
48 MeatayHapoÄHaa tfÍHsm, 1958. 8. str. 78. — Megjegyzés: 1943 őszén érkezet t m e g a hivata los 

angol—amerikai ka tona i misszió a legfelső p a r a n c s n o k s á g r a . Az angol k o r m á n y 1944 n y a r á n 
kény te len volt visszahívni ka tona i bizot tságát a Mihaj lovié-főparancsnokságról , de az amer i 
ka i k o r m á n y 1945 májusá ig fenn ta r to t t a ka tona i b izot tságát a cse tn ikekné l is . 

49 A Wilhelmstrasse . . . 743—745. o. Veesenmayer jelentésében pontokban foglalta össze 
javaslatait a „magyar kérdés" megoldására, hogy Magyarországot teljes mértékben a biro
dalom erdekeinek megfelelően használják fel, megszüntessék az „önállóskodást", Ember
anyagával tehermentesítse a német erőket. „Minden értünk vérző magyar a mi véráldoza
tunkat csökkenti, erősíti tartalékainkat a további hadviseléshez". (Uo. 749. o.) 
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ezek az erők időközben annyira megnövekedtek, hogy az angolok és ame
rikaiak titkon várt balkáni partraszállása elmaradt. . ."50 

A jugoszláv népfelszabadító mozgalom kiszélesedése valóban egyike volt 
a horthysták problémáinak. Bebizonyosodott, hogy a Jugoszláviában nem 
kisméretű, elszigetelt ellenállási harc folyik, hanem partizánhadszíntér van, 
olyan hadsereggel, amit a lakosság többsége támogat nemcsak a megszállók 
elleni harcban, hanem a polgárháború kibontakoztatásában is. A szovjet 
csapatok győzelmei következtében ez a partizánháború még erőteljesebb 
lett és más balkáni országokban — Bulgáriában, Albániában és Görögor
szágban — szintén fellendült a fegyveres harc. Horthy-Magyarország urai 
rettegtek attól, hogy ez a magyar antifasiszta erőkre is hatással lesz. 

Érthető volt tehát a horthysták mély megdöbbenése, hogy a nyugati szö
vetségesek a jövőben segíteni kívánják a Jugoszláv népfelszabadító erő
ket és ezt a kommunizmus nyílt támogatásának fogták fel. Véleményüket 
tolmácsolta az amerikaiaknak Isztambulban Hátszegi-Hatz Ottó alezredes, 
volt szófiai katonai attasé. A válasz azonban egyáltalán nem nyugtatta meg 
Horthyékat: „európai terveiknek a bolsevizmus valóban gyenge pontja" — 
mondta az egyik amerikai diplomata, „Tito támogatása azonban azért vált 
szükségessé, mert a néptől idegen Mihajloviccsal szemben Tito 200 ezer 
hívével a délkelet egyedüli sikeres katonai vezetője."51 

A horthysta vezetés azonban elhatározta, hogy minden eszközzel gyengí
teni fogja a partizánok erejét. A perek, a halálos ítéletek és kivégzések szá
mának nagyfokú megnövekedése jelezte, hogy fokozódott a megszálló ha
tóságok, a rögtönítélő bíróságok aktivitása a nép ellen.52 A magyarországi 
internálótáborokban és börtönökben több ezer jugoszláv hazafi sínylődött, 
és megkezdődött a déli területen levő börtönökből részben Vácra, részben 
Sátoraljaújhelyre való átszállításuk. 

A történelmi igazsághoz tartozik, hogy a fokozott terror, az üldöztetés 
nem csökkentették a jugoszláv forradalmárok erejét, sőt fokozták elszánt
ságukat. A börtönökben, internálótáborokban egymásra talált a Duna völgyi 
népek sok ezer bátor fia és leánya, és ez az egymásratalálás nem harcuk 
„eredménytelenségére" döbbentette rá őket, mint ahogyan ezt horthyék 
várták, hanem éppen ellenkezőleg, küzdelmük értelmére és erősítette a győ
zelembe vetett hitüket.55 

A jugoszláv népfelszabadító erők sikerei arra ösztönözték a magyar reak
ciót, hogy a megszállt területen kívül is fokozottabb mértékben segítsék a 
partizánok elleni akciókat. Ennek megbeszélésére érkezett 1943 májusában 
Budapestre Mihajlovič egyik híve, akivel Űjszászy tábornok, a kémelhárí
tás főnöke közölte, hogy „Horthy kormányzó személyében kész egy tit
kos kapcsolatot létesíteni Mihajloviccsal és a Tito elleni harchoz katonai 
segítséget adni."r/l 

Júliusban Mihajlovič levelet írt Horthynak, melyben „a saját és a lon
doni jugoszláv kormány nevében . . . Magyarország segítségét kérte a Tito 
elleni küzdelemhez. Azt írta, hogy igen nagy szüksége van fegyverekre és 

50 Uo. 746. O. 
s t uo. 756—757. o. — Hátszegi még Budapestre sem érkezett, amikor az utazásáról szóló 

kémjelentést már letették Hitler asztalára. 
82 1943. november 12-én a különleges nyomozócsoport őrizetében 181 bácskai hazafi volt. 

Agyonlőtték többek között Fejes Klára. Popovič Zivko-Bora és Patkó (eredeti neve: Ratko 
Vidovič) szerémségi partizánokat. (HIL, VKF. 1943. ein. I. osztály, 6380/14.) 

53 Ennek egyik legdrámaibb bizonyítéka az 1944. március 22-i sátoraljaújhelyi börtönlázadás 
és kitörés volt. (Lásd erről Szabad Nép 1945, november 6. és 1946. július 25-i számait; Nép
szabadság, 1959. március 22.; Üj Szó (Bratislava) 1961. március 22. számát, továbbá Horváth J. 
—Német I.—Szabó L.: Az utolsó felvonás. Budapest, 1959. és Zivan Milisavaé: Suma nije 
olistala. Matica Srpska, Novi Sad, 1961., valamint a vajdasági lapok évfordulós számait. 

54 Lásd Űjszászy említett nyilatkozatát. 
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lőszerre és reméli, hogy ezeket Magyarországtól megkapja. Egyben közölte 
Mihajlovic, hogy a Jugoszláviában kialakuló Tito-mozgalmat politikai és 
katonai szempontból veszélyesnek minősíti, mert ez a mozgalom a nép szé
les rétegeinek támogatását élvezi. Mihajlovic szoros együttműködést ajánl 
a jugoszláv és a magyar kém- és kémelhárító szolgálatok között a Szovjet
unió és Tito ellen."55 

Kállay megbízottat küldött, hogy tárgyalásokat folytasson a londoni ju
goszláv kormánnyal, személy szerint Ninčic külügyminiszterrel. A kapcso
latok — a jugoszláv király és kormány határozott kérésére — elsősorban a 
népfelszabadító erők elleni közös tevékenységre korlátozódtak. Ennek alap
ján kicserélték felderítő-értesüléseiket a Népfelszabadító Hadsereg és Parti
zán Osztagok erőiről, elhelyezéséről, állapotáról stb. Közvetlen rádióössze
köttetés létesült a magyar vezérkar és a csetnikfőparancsnokság között. 
1944 februárjától fokozódott és rendszeressé vált a Mihajlovicnak küldött 
hadianyag és más segítség, ami Magyarország megszállása után a németek 
egyetértésével folytatódott. Mindez akkor, amikor már az angol kormány 
hivatalosan is kénytelen volt elítélni Mihajlovic tevékenységét. 

Á Kállay-csoport következtetése tehát az volt, hogy a rendszer fennma
radása az adott körülmények között a németekhez fűződő kapcsolatok fenn
tartását írja elő számunkra. Ezért írta Kállay Hitlernek, hogy „az olaszor
szági események semmiképp sem érintik Magyarország politikáját, és Ma
gyarország a jövőben is változatlanul Németország oldalán marad."56 Nem 
szakították meg azonban kapcsolataikat a nyugati szövetségesek diploma
táival sem, annál is inkább, mert értesülésük volt arról, hogy Churchill na
pirenden tartja a „Balkán-tervet". Az angol miniszterelnök egyik július 16-i 
leveléből kiderül, hogy ő a szicíliai hadműveletet is elsősorban a balkáni 
partraszálláshoz vezető lépésnek tekintette, „nekünk nemcsak Róma elfog
lalása és Olaszország északi területeire való előnyomulás a kötelességünk, 
de jobb kezünkkel támogatnunk kell a Balkán hazafiait i s . . ,"57 Az a re
mény tehát, hogy az angolok esetleg ejtőernyős csapatokkal megszállják 
Magyarországot és így kilépnek a háborúból, továbbra is táplálta a magyar 
reakció angol orientációjú rétegeit. Ennek volt a következménye, hogy 1943 
szeptemberében titkos megállapodás jött létre Kállay és az angol kormány 
között, amely akkor lépett volna életbe, ha a szövetségesek elérik Magyar
ország határát.58 

Az angol várás reménye magyarázza Kállayék több intézkedését. Augusz
tusban ismételten megtagadták a németek követelését, hogy magyar had
osztályokat küldjenek a szerbiai megszállás erősítésére.59 Viszont részleges 
mozgósítást hajtottak végre és erősítették a csendőrséget a Bácskában és 
Kárpát-Ukrajnában a partizánok elleni hajsza fokozása érdekében. Szep
temberben véglegesen elutasították az újra megismételt német csapatké
rést.60 Döntés született a bácskai vérengzés felelőseinek perújrafelvételére.61 

55 XJO. 
56 A Wilhelmstrasse . . . 727. o. 
57 w . S. Churchill: T h e Second World War , vol. 5. 34—35. o. 
58 Magyarország és a másod ik v i lágháború . . . közli a fegyverszünet i előzetes megá l l apodás 

szövegét. 417—418. o. Lásd erről Ránkl György: 1944. m á r c i u s 19. Budapes t , Kossu th K ö n y v 
kiadó. 1968. 22—27. 0. 

5 9 A magyar Minisztertanács 1943. augusztus 14-i ülésének jegyzőkönyve. Magyarország és 
a második világháború . . . 414. o.; Lásd erről Ránki György: 1944. március 19. 

60 A Wilhelmst rasse . . . 740. o. —Kalterbrunner je lentése Himle rnek . 
61 A perújrafelvétel oka elsősorban az antifasiszta erők követelése volt, de egybeesett 

Kállay és Keresztes-Fischer ama törekvésével, hogy az angolok és a jugoszláv emigránsok 
felé „bizonyítsák", nem ők a felelősek a bácskai vérengzésekért, A hadbírósági főtárgya-
lásra december 14-én került sor. (Lásd erről az „Emlékeztetőt", Magyarország és a második 
világháború . . . 418—424. o.) A három főbűnös azonban Németországba szökött és ott Him-
ler vendégeként fogadták őket (A Wilhelmstrasse . , . 565. irat) december 17-én. 
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Mindebből kiderül tehát az, hogy Horthy és környezete tevékenységét a 
megváltozott katonai helyzetben is ugyanaz a cél határozta meg, és hazar-
dírozásuk egyetlen tétje: rendszerük mentése volt. 

Erre a lényegre mutatott rá a magyar forradalmi emigráció akkor Lon
donban élő nagy alakja, Károlyi Mihály, aki a „Tribune"-ban megjelent 
vikkében így értékelte a horthystákat : 

„Egy ókonzervatív arisztokrácia, mely a hatalom minden kulcsát a kezé
ben tartja, utálja a demokráciát, nem ismer jogot a saját osztályának ki
váltságain kívül; amelynek kormányzási eszméje a hűbérúr és a jobbágy 
feudális koncepciója . . . 

Stockholmból és Ankarából olyan híresztelések és szuggesztiók szállin
góztak, hogy Magyarország szeretné kivonni magát a háborúból, hogy va
lójában sohasem harcolt szívesen, hogy az ország alapjában véve demokra
tikus, és ha kilép a háborúból, ésszerű bánásmódra tart igényt. 

E tapogatózások mögött ügyes számítás rejlik. Ebben a kontextusban 
Magyarország nem a nép Magyarországa, hanem egy mikroszkopikusan 
kicsi, de hatalmas uralkodó osztályé, amely most menteni igyekszik a ha
talmát. 

Számítása egyszer már bevál t . . . Vágyakozva gondolja: Megmenthetjük-e 
magunkat másodszor is a bolsevik kísérlet által?"62 

Valóban, 1918—1919 forradalmainak ,.kísértete" rémítette 1943-ban a ma
gyar ellenforradalmárokat, és ezzel ijesztgették a szövetségeseket. Az angol 
„megoldás" azonban mindinkább irreálissá vált. Bár Horthyékhoz elsősor
ban Churchill politikájának szószólóin át jutottak el a hírek, 1943 végére 
tudomásul kellett venniük, hogy az angol miniszterelnök kedvenc tervét már 
a nyáron, Quebecben, elvetették az amerikaiak, nem értettek vele egyet 
sem a külügyminiszterek moszkvai, sem a szövetséges államfők teheráni 
megbeszélésein. 

Erről a nagy csalódásukról Jagow német követ táviratban tájékoztatta 
Ribbentrop külügyminisztert : 

„Az olaszországi gyors német intézkedések, a magyar kiküldöttek rossz 
hírei a nyilvánosságra hozott moszkvai és teheráni határozatokkal kapcso
latban, a Benes-paktum, Tito és végül a lengyel ügy fejleményeinek hatá
sára a magyar kormány belátta, hogy az élet vagy halál kérdése változat
lanul Németországhoz fűzi."63 

Az az osztályérdek, amely a magyar reakció egy csoportját 1943 elején 
a nyugati szövetségesek felé vonzotta, érvényesült tehát akkor is, amikor a 
hitleri Németországgal való szövetség látszólag ismét erősödött. Ezt a ma
gatartást azonban Hitler végül is megelégelte és döntött Magyarország ka
tonai megszállásáról. A horthysta vezetés ellenállás nélkül vette tudomásul 
ezt is, és a Kállay-csoport átadta helyét a németek követeléseit egyértel
műen végrehajtó ellenforradalmi reakció másik csoportjának.64 

Kállay kétarcú politikája következtében a magyar kormányzatnak az 
1941—1942-es évekhez viszonyítva már nemcsak a quisling-rendszerekkel 

Megjegyzésre méltó, hogy a bácskai tömeggyilkosokat először Bajcsy-Zsilinszky Endre lep
lezte ,e nyilvánosan a parlamentben, és az 1943 decemberi hadbíróság elnökségének egyik 
tagja Kiss János altábornagy volt. 1944. október 15 után Feketehalmy Czeydner — mint Szá-
lasi vezérezredese — az újvidéki hóhér, újra hatalmat nyert és 1944. december 8-án ő mondta 
ki a halálos ítéletet az ellenállási mozgalom katonai vezetőire, köztük Kiss Jánosra és követelt 
halált Bajcsy-Zsilinszky Endrére is. Feketehalmy és társai méltó büntetésüket csak 1946 októ
berében nyerték el. (A „Magyar Szó" 1946. október 22—31. szamaiban megjelent közlemények 
a perről.) 

62 Károlyi Mihály: Válogatott írásai. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1964. 128—129. o. 
C3 A Wilhelmstrasse . . . 759. o. 
C4 Lásd erről Kun József: Magyarország német katonai megszállásának előkészítése és le

folyása 1943. szeptember—1944. március. Hadtörténelmi Közlemények, 1963. 1. sz, 
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volt kapcsolata, hanem a jugoszláv emigráns kormánnyal is, és megállapo-
dásszerűen segítette Mihajlovic népellenes tevékenységét. A népfelszabadító 
háború sikerei háttérbe szorították a szerb és a horvát fasisztákkal fennálló 
magyar hatalmi villongásokat és együttműködésre késztette őket a hazafias 
erők ellen. 
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А Г Н Е Ш ГО Д О : 

Б А Л К А Н С К А Я ПОЛИТИКА Х О Р Т И С Т С К И Х П Р А В Я Щ И Х КРУГОВ 

(1941—1943) 

Резюме 

С 27 июня по 2 июля 1968 г. в Сараеве состоялся симпозион. Статья является 
частью работы, подготовленной на этот симпозион. В ней автор изображает политику 
хортистского режима, проведённую в Югославии в названный период. 

В 1941 г. гитлеровская Германия обратила особенно большое внимание на Югосла
вию и стремилась дипломатическим путём вовлечь её в коалицию фашистских стран. 
Эти попытки не венчались успехом. Немецкое руководство по этому решило военное 
вторжение в Югославию. В этом плане получила свою роль и хортистская армия. 
Тогдашний премьер-министр Телеки хотел удалить отношения с южным соседом, на
деясь на то, что таким образом можно избежать открытый разрыв с западными дер
жавами. Но события происходящие в Югославии 27 марта 1941 г. разрушили все эти 
планы. Гитлер приказал уничтожить Югославию, как государство. В этой агрессии с 
11. апреля участвовали и хортистские войска. В этим поступком Венгрия практиче
ски вступила в ряд воюющих стран второй мировой войны. 

Венгерские войска и жандармерия уже в первые часы оккупации начали аресто
вать так называемых ненадёжных элементов, то есть коммунистов, евреев и жителей 
славянских по своей националности. 28 апреля венгерское правительство приказало, 
что жители поселившиеся после 31 октября 1918 г. должны в течение 3 дней поки
нуть территорию Бачки. 

Цель террора оккупантов подавить в зародыше организацию патриотических сил по
терпела неудачу. Антифашистское и революционное движение приносило большие 
жертвы в борьбе против оккупантов и их местных прислужников, несмотря на крово
пролитие в Новом-Саде, партизанское движение не прекратилось в Бачке. З а всё время 
народно-освободительной войны Войводина активно участвовала в всеобшем восстании 
народов Югославии вопреки тяжёлым военнополитическим и этнографическим усло
виям. 

В конце 1942 г. и в начала 1943 г. в ходе второй мировой войны произошёл реши
тельный поворот в пользу антигитлеровской коалиции. Принимая к сведению этот 
факт хортистские правящие круги стремились свои политические замысли приспособить 
к изменившимися обстоятельствам. Они питали большую надежду к высадке западных 
союзников на Балкане. Двуличная политика Каллаи уже открыто проявилась не толь
ко во внутренней но и внешней политике. То есть правительство не хотело полностью 
порвать отношения с немцами только ослабить связи с ними. Полный разрыв с нем
цами был бы нежелательным до тех пор пока англо-американские войска не подошли 
к границам Венгрии. Венгерское правительство стремилось установить связи с хор
ватским и сербским квислинг-правительствами, одновременно оно вело переговоры и 
с четниками — открыто содействующими оккупантам. 

В первой половине 1943 г. немецко-италянские и другие фашистские силы начали 
решительные наступления против партизан, находящихся на территории Боснии-Гер
цеговины. Отражение этих наступлений народно-освободительным силам удалось толь
ко путём тяжёлых боёв и больших потерь. Тем не менее они освободили ещё и новые 
территории. Бои на Неретве и в долине Сутески имеют важное значение в связи с 
международном признании югославской народно-освободительной войны. В результате 
этих боёв западные союзники — в интересах своих начинающихся в Италии военных 



операций — послали военную миссию генеральному штабу народно-освободительных 
сил, чтобы предпринять шаги военному содействию. 

Хортистское руководство было поражено поведением западных держав и в ответ на 
политические, военные и международные успехи народно-освободительного движения 
укрепило союз с югославскими фашистами и усилило террор против населения окку
пированных территорий. 

К лету 1943 г. уже стало несомненным, что западные союзники не высадятся на 
Балкан. Сложившееся военно политическое положение толкало Хорти и Каллаи на 
усиление союзных связей с немцами — при сохранении надежды в приходе англичан. 
Такое поведение Гитлеру наконец надоело и он принял решение о военной оккупации 
Венгрии. 

Автор устанавливает, что венгерское контрреволюционное руководство в 1943 г. 
имело связь не только с квислингскими правительствами но и с югославским эмиг
рантским правительством и помогало Михайловичу в борьбе против партизан. Анти
народная политика хортистских оккупантов была в полном соответствии тогдашным 
интересам югославской реакции и в последствии это привело к укреплению связей 
венгерских и югославских контрреволюционных сил. 

AGNES GODÖ: 

DIE BALKANPOLITIK DER HORTHY-REGIERUNG 
(1941—1943) 

Resümee 

In dieser Abhandlung ist ein Teil, der für das in Sarajevo zwischen den 27. 
Juni und 2. Juli 1968 abgehalten Symposion geschriebenen Arbeit die Politik 
der Horthy-Regierung gegen Jugoslavien, in der angegebenen Zeit, skizziert. 1941 
zeigte Hitler-Deutschland erhöhtes Interesse für Jugoslavien und probierte es 
mittels diplomatischen Druck in die Koalition der Faschischten-Staaten hinein
zuziehen, aber mit geringem Erfolg. Deshalb beschloss die deutsche Führung einen 
militärischen Angriff gegen Jugoslawien. Bei diesem Plan bekam auch die un
garische Horthy-Armee eine Rolle. 

Teleki, der damalige ungarische Ministerpräsident, wollte zwar das Verhältnis 
mit dem südlichen Nachbarn regeln, in der Hoffnung den offenen Bruch mit den 
Westlichen-Mächten dadurch zu vermeiden. Die jugoslawischen Ereignisse von 27. 
März 1941 durchkreuzten aber seine Rechnung. 

Hitler gab den Befehl zur Vernichtung des jugoslawischen Staates. An dieser 
Agression nahmen vom 11. April, auch die Horthy-Truppen teil. Mit diesem 
Schritt trat Ungarn praktisch in die Reihe der kriegsführenden Mächte des 2. 
Weltkrieges ein. 

Die ungarischen Truppen und die Gendarmerie-Organisationen begannen schon 
in den ersten Tagen der Besetzung die „unerwünschten Elemente" namentlich: 
Kommunisten, Juden und die Bewohner Slawischer Nationalität zu verhaften. 
Am 28. April verordnete die ungarische Regierung, dass die nach dem 31. Oktober 
1918 angesiedelte Bevölkerung in drei Tagen das Gebiet der Batschka verlassen 
müsse. Das terroristische Ziel der Okkupanten, die Organisation der nationalen 
Kräfte im Keime zu ersticken, erlitt ein Fiasco. Die antifaschistische und nationale 
Bewegung erforderte schwere Opfern in den Kämpfen gegen die Besatzungstrup
pen und ihre einheimischen Kollaboranten. Die Partisanenkämpfe hörten auch 
in der Batschka nicht auf, die Woiwodschaft nahm während der ganzen Zeit 
des Volksbefreiungskrieges und des allgemeinen Aufstandes des jugoslavischen 
Volkes darin teil, unter schweren militärpolitischen und komplizierten ethno-
grafischen Verhältnissen. 

Ende 1942 und anfangs 1943 trat im Laufe des 2. Weltkrieges eine entscheidende 
Wendung zu Gunsten der Anti-Hitler-Koalition ein. Diese Tatsache nehmen die 
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herrschenden Kreise Horthy's zur Känntnis und bemühten sich ihre politischen 
Pläne den geänderten Verhältnissen anzupassen. Sie hegten grosse Hoffnungen 
auf die Landung der westlichen Verbündeten auf den Balkan. Das zweideutige 
Verhalten Kállay's „schaukelte" von nun an nicht nur mehr in den Innen-, 
sondern auch in der Aussen-Politik. Das heisst, er wollte die Beziehungen mit 
Deutschland lockern, aber nicht brechen, wenigstens so lange nicht, bis sich die 
englisch—amerikanischen Truppen der ungarischen Grenze nähern. Er begann 
Beziehungen mit den kroatischen und serbischen Quisling-Regierungen aufzu
nehmen, aber in derselben Zeit verhandelte er auch schon offen mit den Beset
zungstruppen zusammenarbeitenden Tschetniks. 

In der ersten Hälfte 1943 begannen die deutsch—italienischen faschistischen 
Kräfte eine Offensive in Bosnien und Herzegovina gegen die Partisanen. Diese 
Angriffe wurden von deen volksbefreienden Kräften zurückgeschlagen, sogar neue 
Landesteile befreit. Die Kämpfe bei Neretva und Sutjeska sind entscheidend für 
den jugoslavischen Befreiungkrieg und werden auch international anerkannt. Sie 
bewogen die westlichen Verbündeten dazu, im Interesse der beginnenden italie
nischen Offensive eine militärische Mission zum Generalstab der volksbefreienden 
Kräfte zu senden, um eine Zusammenarbeit mit ihnen zu beginnen. 

Die Horthy-Regierung war über das Verhalten der Westmächte bestürzt und 
antwortete auf die politischen, militärischen und internationalen Erfolge der 
volksbefreienden Bewegung mit der Stärkung des jugoslawischen-faschistischen 
Bundes und mit einem erhöhten Terror gegen die Einwohner der besetzten Gebiete. 

Im Sommer 1943 sah man schon bestimmt, dass die westlichen Verbündeten 
am Balkan nicht landen würden. Die sich so veränderte militärpolitische Lage 
zwang Horthy und Kállay dazu, in Erwartung ihrer Hoffnungen auf das Ein
treffen der Engländer, ihr Bündnis mit Hitler scheinbar zu verstärken. 

Durch diese Haltung hatte sich Hitlar zur militärischen Besetzung Ungarns 
entschieden. 

Der Autor stellt fest, dass die ungarische gegenrevolutionäre Führung in 1943 
nicht nur mit den Quisling-Regierungen, sondern auch mit der emigrierten jugos-
lavischen Regierung Beziehungen hatte und laut eines Übereinkommens unter-
stüzte sie die antipartisanische Tätigkeit von Mihajlovič. Die volksfeindliche 
Okkupationspolitik von Horthy war im vollsten Einklang mit den Interessen der 
jugoslavischen Reaktionären und führte zur Befestigung der Verbindungen der 
ungarischen und jugoslawischen gegenrevolutionären Kräfte. 
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A HIRTENBERGI FEGYVERSZÁLLÍTÁS 

Nándori Pál 

I. A trianoni békeszerződés katonai rendelkezései 

Az első világháborút követő Párizs környéki békeszerződések (a ver-
saillesi, a neullyi, a St. germaini, a trianoni) a legyőzött központi hatal
mak katonai leszerelését nemzetközi ellenőrzés alá helyezték. Katonai te
kintetben a trianoni békeszerződés 102—143. cikkei tartalmaznak rendelke
zéseket Magyarország lefegyverzésével kapcsolatban. Ezek a pontok igen 
súlyos intézkedéseket foglalnak magukban a királyi magyar hadsereg jö
vőbeni helyzetére, állományára vonatkozólag. A győző antant kormányai
nak elvitathatatlan szándékuk az volt, hogy a magyar államot tartós jel
leggel megfosszák egy erős hadsereg kiépítésének, felállításának lehető
ségétől, nehogy a szomszédos államok ellen támadó szándékkal fel tudjon 
lépni a trianoni békeszerződésben elcsatolt területek erőszakos úton törté
nő visszaszerzése érdekében. A békeszerződés katonai rendelkezéseivel az 
imperialista antant nagyhatalmak — félretolva az államok jogegyenlősé
gének elvét — a maguk katonai fölényének biztosítása céljából a legyő
zött országokkal szemben a szolgai helyzet fenntartását kívánták biztosí
tani. Ezért Magyarországot kötelezték, hogy pontosan tartsa be a száraz
földi, vizi és légi haderőre vonatkozó alábbi rendelkezéseket: 

A trianoni szerződés életbe lépésétől számított három hónap leforgása 
alatt a magyar haderőt le kellett szerelni (102. cikk). Elrendelték az álta
lános hadkötelezettség megszüntetését (103. cikk). Az engedélyezett ma
gyar hadsereg felállítása csak önkéntesség útján volt lehetséges. A had
sereg összlétszáma pedig nem haladhatta meg a 35 000 főt, beleértve a 
tiszteket és a pótkeretek csapatait is. A tisztek arányszáma — ideértve a 
törzsek személyi állományát és a különleges beosztásban levőket is — az 
összállomány egyhuszadánál, az altiszteké pedig egytizenötödénél több nem 
lehetett. A géppuskák, ágyúk és aknavetők száma ezer emberként a 15-öt, 
illetőleg a hármat nem haladhatta meg. A hadsereget csakis a magyar ál
lam területén rendfenntartásra és határőrszolgálatra volt szabad felhasz
nálni (104. cikk). A magyar államtól megvonták a mozgósítás jogát is (106. 
cikk). Pontosan körvonalazták a régi tisztek szolgálati éveit, az újonnan 
kinevezett tisztek tekintetében pedig előírták, hogy hány évet kötelesek 
eltölteni, mint tényleges beosztottak (109. cikk). 

Fegyvert, lőszert és hadianyagot csak egyetlenegy gyárban volt szabad 
előállítani. Ez a gyár az állam tulajdonában és kezelésében működhetett, 
de termelése csak a hadsereg szükségleteit elégíthette ki. A magyar kor-

— 636 — 



mány ugyanakkor köteles volt a többi hadiüzemeket átszervezni (115. 
cikk). Az egyetlen állami hadianyaggyár felállításának engedélyezésével és 
rendelésével az 1927-ig Magyarország területén tartózkodó antantbizottság 
célja az volt, hogy bármikor gyorsan, könnyen áttekinthesse, ellenőrizhes
se a hadianyaggyártást. Az esetleges illegálisan működő üzemeket ily mó
don könnyebb volt a bejelentések és felderítések alapján leleplezni. A bé
keszerződésben megengedett mennyiségen felüli fegyvereket és lőszert a 
Szövetséges és Társult Főhatalmaknak ki kellett szolgáltatni (117. cikk). 
Ugyanakkor a magyar kormány számára tiltva volt a külföldi hadianyag 
vásárlása és behozatala (118. cikk). Az összes magyar hadihajókat, tenger
alattjárókat és a dunai flottila monitorjait a győző államok kormányainak 
ki kellett szolgáltatni (120. cikk). Tiltva volt a hadirepülőgépek gyártása 
is (128. cikk). A csepeli szikratávíró-állomást a Szövetséges és Társult Fő-
hatalmak engedélye nélkül nem használhatták olyan katonai és politikai 
hírek közlésére, melyek Magyarország vagy Magyarországgal szövetség
ben volt államok számára fontossággal bírhattak (127. cikk). 

Magyarország a határidőhöz kötött katonai jellegű rendelkezéseket a 
győztes hatalmak részéről kinevezett Szövetségközi Bizottságok ellenőr
zése alatt volt köteles végrehajtani. A 133. cikk kimondja: ezek a bizott
ságok fogják ,,a magyar hatóságokkal tudatni mindazokat a határozato
kat, amelyeknek a meghozatalát a Szövetséges és Társult Főhatalmak 
maguknak fenntartanak, vagy amelyeket az említett rendelkezések végre
hajtása szükségessé tehet". Az ellenőrző bizottságok Budapesten rendez
hették be székhelyüket, de joguk volt bármikor a magyar állam bármely 
pontjára kiszállni és ott ellenőrzést végrehajtani. A magyar kormány köte
les volt mindenben a bizottságok rendelkezésére állni s mindegyikhez ösz-
szekötő megbízottakat kinevezni. Az ellenőrző bizottságok költségei a ma
gyar államot terhelték (134., 135., 136. cikk). 

A magyar kormány kötelezte még magát arra is, hogy idegen országba 
katonai missziót nem küld. Továbbá, hogy megfelelő rendszabályokkal meg
akadályozza magyar állampolgároknak oly célból való kivándorlását, hogy 
azok idegen hadseregek szolgálatába lépjenek — akár csak kiképzői minő
ségben is. Ez utóbbi rendszabály természetesen nem érintette Franciaor
szágnak azt a jogát, hogy idegenlégiójának legénységi állományát a fran
cia törvények szerint egészíthesse ki (142. cikk). 

Végezetül Magyarország elismerte még a győzők ama jogát, hogy mind
addig, amíg a trianoni békeszerződés érvényben van, aláveti magát min
den olyan katonai vonatkozású nemzetközi vizsgálatnak, amelyet a Nem
zetek Szövetségének Tanácsa szótöbbségi határozattal szükségesnek ítél 
(143. cikk). 

A békeszerződés katonai, jóvátételi és gazdasági rendelkezéseit a leg
súlyosabb diktátumoknak kell teKinteni, melyek tulajdonképpen a győztes 
antant fennhatósága alá helyezték a magyar államot. A hadsereg tekinte
tében pl. minden fontos kérdést kivettek a magyar kormány hatásköréből, 
sőt még azt is előírták, hogy a magyar hadsereget milyen célokra lehet 
felhasználni. Ez az intézkedés nemzetközi jogilag annyit jelent, hogy a 
magyar állam szuverenitását semmibe sem vették, és teljesen figyelmen 
kívül hagyták a magyar nemzet önrendelkezési jogát is. Ezt a tényt doku
mentálja a győzőnek az az intézkedése is, hogy amikor a Nemzetek Szövet
ségének Tanácsa a katonai, ellenőrzésre vonatkozó statútumot készítette elő, 
a tanács nem járult hozzá a magyar kormány részvételéhez a szabályzat 
megalkotásánál azzal az indoklással, hogy Magyarország az invesztigáció 
(a Nemzetek Szövetségének Tanácsa elrendelhette az invesztigációt — ki-
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vizsgálást, kutatást — olyan esetekben, amikor titkos fegyvergyártásról, 
vagy külföldről szállított hadianyagról értesülést szerzett. Ilyen esetben a 
tanács által kijelölt invesztigációs bizottság érkezett a helyszínre, ahol ku
tatást, nyomozást, kihallgatást, kivizsgálást eszközölhetett) kérdésében 
nem közvetlenül érdekelt fél. Ez az állásfoglalás vitathatatlanul ellentét
ben állt az ország szuverenitásával és az államok egyenlősége elvével. 
A győzők korlátlan akaratával és a magyar állam alávetettségi állapotával 
állunk szemben. Magyarországot katonai és jóvátételi vonatkozásban olyan 
helyzetbe hozták, mint egy protektorátust, nem tekintették szuverén állam
nak. Állami funkcióit nem teljesíthette szabadon, mert katonai, gazda
sági és pénzügyi területen a győzők kizárólagos akaratának volt alávetve. 
így az állam politikai és gazdasági függetlenségének előfeltétele nem volt 
biztosítva, mert gazdasági és katonai téren a győzők teljes beavatkozási 
joga ezt lehetetlenné tette. A békeszerződés aláírásával a magyar királyi 
kormányt minden bizonnyal az a megfontolás vezette, hogy így legalább 
némi lehetőség marad arra, hogy kijátsszák a szerződés egyes, nekik egy
általán nem kedvező rendelkezéseit (titkos toborzás, illegitim fegyverim
port stb.), s ez mindenesetre jobb helyzetet statuált, mint egy esetleges 
antant katonai megszállás. Katonai intervenciós szolgálataikat is azért 
ajánlották fel, pl. Franciaországnak (Szovjet-Oroszország és Lengyelország 
háborúja során a szovjetek ellen), mert ettől a békeszerződés területi és 
katonai megszorító rendelkezéseinek enyhítését remélték. A magyar diplo
mácia a trianoni békeszerződés tárgyalása időpontjában titkos megbeszé
léseket folytatott Párizsban annak érdekében, hogy Magyarország enge
délyt kapjon Kárpát-Ukrajnában egy bolsevista elleni frontnak a felállí
tására. Sőt, tudunk arról is, hogy maga Horthy Miklós pedig „500 000 de
rék, egységes és hű emberekből álló hadsereget" ajánlott fel a francia 
kormánynak a szovjet—lengyel háború alkalmával. Ez azonban illúziónak, 
naiv ábrándnak bizonyult. A győzők reálpolitikai és főleg imperialista 
nagyhatalmi érdekektől vezettetve nem kívántak változtatni a békeszer
ződések rendelkezésein, és főleg nem a kialakított szövetségesi és területi 
státus quojukon. 

Magyarország belügyeibe való beavatkozás teljes mértékben megvaló
sult. Nem túlozunk, ha megállapítjuk: a trianoni békeszerződés tulajdonkép
pen az antanthatalmak fennhatósága alá helyezte a magyar államot. Az 
állami függetlenséget, amelyet az Osztrák—Magyar Monarchia szétesése 
után Magyarország is végre biztosítani kívánt magának, a trianoni béke
szerződés ratifikálása után sem tudta megvalósítani. Egy ország politikai 
függetlenségének szükségszerű és elengedhetetlen előfeltétele, hogy az ál
lam gazdasági és nem utolsó sorban katonai tekintetben is független le
gyen, azaz idegen államok mindennemű kényszerétől, jóváhagyásától füg
getlenül építse ki a maga gazdasági és katonai rendjét, nemzeti haderejét. 
A szuverenitás az állam függetlenségét jelenti. A szuverenitás az adott ál
lamhatalom mind belső, mind külső függetlenségének állapotát jelenti min
den más hatalommal szemben. Amikor Magyarország függetlenségéről, 
szuverenitásáról szólunk és azt jogosan védelmezzük, akkor természetesen 
nem gondolunk a Horthy-féle ellenforradalmi rendszer támogatására vagy 
védelmezésére. A magyar államról van kizárólag szó, amelyet éppúgy meg
illetett a szuverenitásból fakadó jogok gyakorlása, mint minden más álla
mot. A marxista történet- és jogfelfogás szerint jogtalan minden olyan 
cselekedet, amely egy ország függetlenségének és önállóságának bármilyen 
formában történő megsértésére irányul. Teljesen jogtalan még abban az 
esetben is, ha egy ország nem rendelkezik olyan katonai erővel, hogy az 
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ellene irányuló erőszakkal szembeszálljon. Amikor egy állam szuverenitá
sáról, függetlenségéről beszélünk, ezen gazdasági, politikai függetlenséget 
értünk, vagyis azt, hogy semmiféle politikai, gazdasági és katonai jellegű 
megkötöttség nem kényszeríti az államot, hegy egyes elhatározásait egy 
idegen (külső) hatalom jóváhagyásától tette függővé. Márpedig a trianoni 
békeszerződés rendelkezései a legélesebb ellentétben állnak az állami szu
verenitással, mert ebben az esetben a magyar kormány külső államok 
hozzájárulásától és jóváhagyásától tette függővé az állami szuverenitásból 
fakadó jogok gyakorlását; azaz a kormány elismerte a győzőknek azt a 
jogát, hogy a gazdasági és a katonai kérdésekben, amelyek kizárólag a 
kormány hatáskörébe tartoznak, idegen államok intézkedjenek és végső fo
kon döntsenek. A trianoni békeszerződés szóban forgó rendelkezései tehát 
megfosztották Magyarországot nemzetközi jogi szuverenitásától. 

Miért történhetett mindez? Röviden: amíg 1919-ben a magyar Vörös 
Hadsereg védte a magyarlakta területek integritását az intervenciós túl
erővel szemben, addig a magyar ellenforradalmi „kormány" Szegeden és 
a bécsi magyar comité az ország teljes elárulásáért és kiszolgáltatásán 
dolgozott. Mialatt a Tanácsköztársaság Magyarország szuverenitását és 
függetlenségét kívánta minden lehető eszközzel biztosítani, addig a ma
gyar főurak Párizsban, Nagykikindán, Prágában és Bécsben az antant 
miniszterekkel, tábornokokkal tárgyalva bocsátották áruba a magyar füg
getlenséget és a súlyos harcokban védelmezett magyar állami szuvereni
tást. Már 1918 novembere is megmutatta, hogy a hazafiatlan magyar feu
dális osztály képtelen az országot pozitív irányban vezetni, mert ez a 
„lápvilág" csak újra Mohácsra, szatmári békére és világosi fegyverletételre 
volt csak képes. De ugyanakkor a hazaáruló magyar feudális oligarchia 
azt is bebizonyította, hogy készek elfogadni a békefeltételeket, a békediktá
tumot, csak hatalmuk a magyar nép fölött még megmaradjon. Gr. Károlyi 
Gyula, a szegedi ellenforradalmi „kormány" elnöke már 1919. június 7-én 
De Lobit francia tábornokhoz küldött levelében kijelenti, hogy: „Az elnök
letem alatt megalakult kormány a párizsi konferencia döntéseit el fogja 
fogadni" (Le gouvernement constitute sous ma présidence acceptera les 
deccisien de la Conference de Par i s . . .). A győző antanttól még meg sem 
érkezik a békefeltételeket tartalmazó közlés, de a retrográd osztályok kép
viselői ebek harmincadjára dobják oda az ország szuverenitását, függet
lenségét. Tették pedig ezt mindazért, hogy az európai haladásellenes erők
től kapjanak még egy kis történelmi halasztást az „úri-Magyarország" to
vábbi fenntartására. Nem az ország integritásának megvédése lebegett 
előttük, hanem a Tanácsköztársaság megsemmisítése és a régi társadalmi, 
politikai, gazdasági rend visszaállítása. 

összefoglalólag megállapíthatjuk: a trianoni békeszerződés a győző és 
erősebb imperialista csoport (antant) rablóérdekeit fejezte ki, s ezért béke
diktátum volt. A győztes imperialista koalíciónak meg volt a katonai kény
szerítő ereje ahhoz, hogy a Párizs környéki békék bármelyikét, bármilyen 
kormányzati rendszerrel 1919—1920-ban az adott történelmi szituációban 
elfogadtassa és azoknak érvényt szerezzen, A békeszerződések ratifikálását 
ugyan meg lehetett volna tagadni, de ennek retorziójaként bekövetkezik 
az antant katonai fellépése, az ország megszállása, s nem kétséges, hogy 
akaratukat még kíméletlenebbül hajtják így végre. 

Mivel az első világháború előtt korlátlanul uralkodott az a nemzetközi 
jogi felfogás, hogy a győzteseknek jogukban áll akaratukat, a legyőzöttekre, 
az erősebbeknek a gyengébbekre rákényszeríteni, ennek szellemében alkották 
meg a Párizs-környéki békéket és köztük a trianoni békeszerződést is. 
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Semmi olyan tételes nemzetközi jogi rendelkezés e tekintetben nem volt, 
amely a győzők imperialista törekvéseit megakadályozhatta vagy korlá
tozhatta volna. 

Az első világháborúban részt vevő államok mindegyike területszerzési 
célokért küzdött, és győzelem esetén elsősorban ennek a realizálására tö
rekedett. Az Osztrák—Magyar Monarchia kormánya is azért vállalta és 
vitte bele a Monarchia népeit a háborúba, hogy belőle győztesként kike
rülve, új rabolt területekkel gyarapodva biztosítsa nagyhatalmi hegemó
niáját Közép- és Kelet-Európában. Az első világháború tehát — a benne 
szereplő államokra való tekintet nélkül — egyik fél részéről sem volt igaz
ságos, jogos. Azonban az antanthatalmak győztek, s mint ilyenek, állapí
tották meg a kíméletlen békefeltételeket az „igazság elve" alapján, a le
győzött, de szintén imperialista célokért háborút viselő partnereknek 

A háborús ellenfelek az antant által diktált békefeltételeket azonban el
fogadták, a békeszerződéseket aláírták és azokat a legfelsőbb törvényhozói 
testületek útján ratifikálták. Ezzel azok érvénybe is léptek. De a tételes 
nemzetközi jog szempontjából sem volt olyan rendelkezés, amely pl. a 
trianoni békeszerződést részeiben és egészében érvénytelenné tette volna, 
és nem volt olyan jogi ok sem, amely azt összes rendelkezéseiben utólago
san hatálytalanítaná. A trianoni békeszerződés tehát igazságtalansága el
lenére is állam jogi és nemzetközi jogi szempontból érvényes volt, mert 
azt a magyar kormány törvénybe iktatta, s a szerződést becikkelyező tör
vényt alkotmányszerűen kihirdette és ezáltal belső törvénnyé tette. 

II. A hirtenbergi fegyver-affaire 

Az 1919-ben hatalomra került ellenforradalmi rendszer vezető állam-
férfiai politikai hitvallásukká tették a következő irredenta jelszót: „Ma
gyarország állampolitikájának célja az ország integritásának helyreállítása". 
Azonban a területi integritás, azaz az 1914 előtti határok visszaállítása 
csak erőszak, fegyveres akció útján volt lehetséges. A területi integritás 
biztosítása érdekében fegyverre, új hadseregre volt szükség, de még in
kább szükség volt külső támogatókra, szövetségesekre, mivel a szentistvá-
r i határokat már csak háború útján lehetett visszaállítani. Ahhoz, hogy a 
!cirályi Magyarország katonailag akcióképes lehessen, valójában nagy meny-
nyiségű fegyverkészlettel kellet hogy rendelkezzen. Mivel a trianoni béke
szerződés csak egy hadiüzem működését engedélyezte, az itt folyó terme-
les nem tudta ellátni a gyors ütemben kiépítendő magyar hadsereg hadi
anyag-szükségleteit. A Bethlen-kormány előtt két alternatíva állott: a) ti
tokban kijátszani a trianoni békeszerződés katonai előírásait; b) fegyvert 
vásárolni külföldön egy olyan államtól, amely támogatja a magyar terü
leti integritás eszméjét és kész fegyverszállításokkal segíteni a magyar 
hadsereg remilitarizálását. A Bethlen-kormány hosszas diplomáciai előké
szítés és tárgyalás után megtalálta azt az államot, amely késznek mutatko
zott a magyar igények támogatására és kielégítésére. Ez az ország a fa
siszta Olaszország, illetve annak kormánya volt. 

1927-ben, a Rómában aláírt olasz—magyar barátsági szerződés tárgya
lása során Mussolini és gr. Bethlen miniszterelnök megegyeztek abban, 
mihelyt az antant részéről Magyarország katonai kontrollja megszűnik, 
azonnal meg kell kezdeni titokban a magyar hadsereg felfegyverzését. E 
célból a két kormányfő között titkos megállapodás jött létre, hogy rövid 
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időn belül az első fegyverszállítmányokat az olasz kormány útnak indítja. 
A tárgyalások éppen azt célozták, hogy Olaszország vállalja el a magyar 
hadsereg felfegyverzését és a szükséges katonai szakkáderek kiképzését. 
Az 1927-ben létrejött olasz—magyar barátságot katonailag kellett alátá
masztani. Mussolini büszkén üzente a magyar kormánynak: „Magyaror
szág felfegyverzése integráns része az ő politikájának."1 

Ez valójában így van. Mussolini azonban a katonai kölcsön folyósítását 
bizonyos feltételekhez kötötte. Forrásaink szerint az egyik feltétel a köl
csön nyilvánosságát érintette, amelyről Mussolini úgy nyilatkozott: „C'est 
la première condition que le comte Bethlen doit accepter." (Ez az első fel
tétel, amelyet Bethlen grófnak el kell fogadnia.)2 Mussolini felajánlott tá
mogatásának nemcsak üzleti oka volt, hanem főként a Jugoszlávia elleni 
háborús tervekre alapozódott. Olaszország 1918-ban a győztes államok so
rába tartozott, de nagymértékben elégedetlenséget táplált szövetségeseivel 
szemben, mivel a londoni titkos megállapodás értelmében a franciák és 
az angolok által felajánlott területeket a háború befejezése után nem kap
ta meg. 

A Mussolini—Bethlen-féle megbeszéléseken 300 millió pengő fegyver
kezési hitel folyósítását ígérte meg az olasz kormányelnök. A katonai köl
csön ügye azonban elhúzódott, mert a „Banca d'Italia" devizakészleteinek 
fele kimerült és így nem volt módjában transzfert eszközölni. Továbbá, 
Mussolini bizonyos fokig habozik a kölcsön folyósításával, mivel nyil
vánosságra kerülése súlyos külpolitikai zavarokat idézne fel. Minden esetre 
állandó jelleggel biztosítja a Bethlen-kormányt a magyar hadsereg felfegy
verzésére. Mussolini megüzeni Bethlennek, hogy a kölcsön kérdésében ,,ne-
nézségek merültek fel". De legyen türelemmel.3 Természetesen Bethlen tü
relmetlen. 

Mussolini újból üzent a magyar miniszterelnöknek: „Ha Bethlen grófot 
egy bizonyos mérsékletre kértem, azt nem azért tettem, mintha a tüzet, 
amelyre önöknek szükségük van — mondja Hory követnek — oltani sze
retném."4 Egy másik alkalommal így nyilatkozott: „Nagyon sokat gondol
koztam a kérdés felett és arra a meggyőződésre jutottam, hogy csak nyil
vános kölcsön formájában oldható meg. Titokban amúgy sem maradhat
n a . . . márpedig, ha kipattanna, úgy egy másik szentgotthárdi ügy5 ke
letkeznék belőle, csakhogy sokkal nagyobb mértékben és veszedelmesebb 
formában."6 

1930-ban Bethlen találkozott Mussolinival, ahol újból a kölcsön kérdésé
ről tárgyalva az utóbbi úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint a katonai 
hitel „keresztülvihető, mivel szándékában áll az olasz hadikiadásokat emelni 
és ebbe beleszorítani a magyar rátát is."7 

Hosszú huza-vona után a magyar kormány Rómába küldte Scitovszky 
Tibort, a Hitelbank vezérigazgatóját a kölcsönnel kapcsolatos tárgyalások 
megkezdésére. Scitovszky két alkalommal is tanácskozott Mussolinival, aki 
közölte, hogy a megígért kölcsönnek már csak a felét tudja biztosítani, de 

í Országos Levéltár (a továbbiakban OL.) Küm. Res. pol. 1929 — 23 — ad/317. Bethlen—Gran
di beszélgetés. 1929. május 4. 

2 OL. Küm. Res. pol. 1928 — 23 645. Kó vet jelentés. Szigorúan titkos. 
3 OL. Küm. Res. pol. 1928 — 23 — 3U8. 
4 OL. Küm. Res, pol. 1938 — 23 — Nincs iktatva. 
5 1928. január 1-én a szentgotthárdi vasútállomáson az osztrák vámtisztek 5 vagon gép

fegyver-szállítmányt fedeztek fel, amelyet az olasz kormány küldött Magyarország számára. 
A titkos fegyverszállítmánv ügye nagy nemzetközi botrányt eredményezett és ennek újbóli 
megismétlődését akarják Rómában elkerülni. 

6 OL. Küm. Res. pol. 1928 — 23 — 645. Követjelentés. Titkos. 
7 OL. Küm. Res. pol. 1930 — 23 — 636. 
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ezt az összeget is csak három részletben lehetne folyósítani.8 A tárgyalások 
nem vezettek eredményre. 

1930. szeptember 18-án Mussolini magához kérte Walkó Lajos külügymi
nisztert, hogy a Bethlen miniszterelnöknek felajánlott hitel ügyéről újból 
tárgyaljanak. A megbeszéléseken Mussolini közölte Walkó val, hogy a meg
ígért 300 millió pengő hitelt (50 millió dollár) Olaszország pénzügyi és rossz 
gazdasági helyzete miatt nem tudja folyósítani. De mivel a magyar felfegy
verzés annyira fontos számára, a rossz pénzügyi állapotok ellenére is 30 
millió dollár (180 millió pengő) hitelt tud nyújtani Magyarországnak. A hi
telre vonatkozó egyezményt a „Banca d'Italia" kötné a magyar kormánnyal, 
mert az olasz kormány maga kénytelen a reábízott összegekkel elszámolni. 
Ellenben az olasz kormány a „Banca d'Italia"-val szemben kezességet fog 
vállalni a magyar kormányért. „Ilyen módon 30 millió dollár kölcsönt az 
olasz kormány nyújtani természetbeni (repülőgép stb...) szállításokkal — 
mondotta Mussolini —, amit megtehet ilyen formában azért, mert ezek 
a szállítmányok a költségvetési keretbe szerveztetnének be."9 A megegye
zés hosszas pénzügyi tárgyalások után végül is létrejött. A szerződés értel
mében ; 

a) az olasz kormány kötelezte magát, hogy hadianyagrendeléseket eszkö
zöl Magyarország számára 30 millió dollár értékben; 

b) a különféle hadianyagok közötti elosztást a két kormány egyetértésé
ben fogja megállapítani; 

c) az első 5 millió dollár értékű előleget a megbízatás átadásakor fizetik 
még 1931. január 1. előtt. A fennmaradó öszeg kifizetése pedig öt egyenlő, 
félévenkénti 5 millió dolláros részletekben történik, 1931. július 1-től kez
dődően és az utolsó folyósítás pedig 1933. július 1-vel bezárólag; 

d) a magyar kormány a hadianyag teljes birtokába akkor jut, ha kifize-
zette az előirányzott összegeket. A magyar állam kézbe veszi a hadianyagot 
a megállapított évi bérösszeg lefizetése ellenében; 

e) végezetül a magyar kormány fenntartotta magának a jogot, hogy a 
hadianyag teljes birtokába jut bármely időpontban, ha visszaszolgáltatja a 
már megtörtént bérlet összegében a kombinált törlesztések levonásával a 
megrendelés összegét.10 A 30 millió dolláros hitelt a „Banca d'Italia" folyósí
taná kölcsön formájában a magyar állam számára.11 

A szerződést a legtitkosabb formák között készítették és kezelték. A 300 
milliós titkos katonai kölcsönt a szerződés aláírása után azonnal nem folyó
sította az olasz állam. Mussolini végül is úgy döntött, hogy ugyan a 30 mil
lió dollár rendelkezésre áll, de „3 év múlva jobb lesz Olaszország 
helyzete és akkor még 20 millió dollárral is felemeli az eredeti összeget."ll 

Természetesen a megígért fegyvereket szállításra készen tartják, de elküldé
süket a szentgotthárdi incidens után egy későbbi, alkalmasabb, nyugodtabb 
külpolitikai szituációban merték csak megkockáztatni. 

Mussolini még a.megegyezés előtt biztosította a magyar kormányt a hitel 
folyósításáról. Durini budapesti követ útján megüzente a miniszterelnök
nek, hogy mindenben számíthat támogatására. „Magyarország ne féljen, 
hogy Olaszország úgy fog vele szemben eljárni, mint a hármasszövetséggel. 
Az ő felfogása szerint a legközelebbi időben nemigen várhatók mélyreható 
akciók, mert a kritikus idő nézete szerint csak 1935-ben fog bekövetkezni, 

8 OL. Küm. Res. pol. 1930 — 23 — 636. 
9 OL.. Küm. Res. pol. 1931 — 23 — 599. Walkó Lajos látogatása a Duce-nál. 1930. szeptem

ber 18. 
10 OL. Küm. Res. pol. 1931 — 23 — 599. A szerződés szövege francia nyelvű. 
H OL. Küm. Res. pol. Lásd az előbbi tételszám alatt. Convention. 
12 OL. K ü m . Res. pol. 1930. — 20 — 636. 
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amit ő már többször is megmondott.. . Épp a fentiekre való tekintettel azt 
ajánlja" — hangzik Mussolini üzenete —, hogy a magyar kormány tegyen 
„egy bizonyos szordinót a békerevíziós mozgalomra, mert a legközelebbi 
időben praktikus eredmény úgy sem várható és csak ok nélkül felizgatjuk 
és magunk ellen ingereljük az európai közvéleményt."13 

A revíziós kampány olasz tanácsra némileg valójában alább hagyott, mert 
problémát képezett a 30 millió dollárhitel következtében vásárlandó fegy
verek Magyarországba történő szállítása. Az olasz kormány azonban ebben 
a vonatkozásban is tanáccsal szolgált a magyar kormánynak. Olyan értelmű 
javaslattal állt elő, hogy az Olaszországból szállítandó fegyverek incidens 
nélküli lebonyolítása érdekében Bethlen miniszterelnöknek feltétlenül ke
resnie kell a megegyezést az osztrák kormánnyal, éspedig nem „teoretikus", 
hanem praktikus alapon.14 oly értelemben, hogy az osztrák kormány távo
lítsa el a fegyverszállítások szempontjából a megbízhatatlan kommunista és 
szocialista elemeket a vasutak körnvékéről. ..Addig, amíg ez nem történik 
meg — hangsúlyozta Ouariglia, az olasz Külügyminisztérium igazgatója —, 
hiába tanácskoznak Mussolini, Bethlen és Schober stb. — praktikusan a 
fegyverszállítások kérdése nem lesz megoldható." „Nous serions exposés á 
des scandals continuels" (állandó hátrányoknak lennénk kitéve) jegyezte 
meg.15 

Miután az aggályokat Schober osztrák kancellárral történt megállapodás 
útián eloszlatták,16 1933 január első napjaiban titokban 50 vagon fegyver
szállítmány17 érkezett Ausztriába, Hirtenbergbe, ahonnét pedig kb. 10 va
gon mennyiségű fegyvert sikerült azonnal Magyarországra szállítani. 

í3 OL. Küm. Res. pol. 1928 — 23 — 368. Napiielentés. 
14 A bécsi magyar követ már 1931-ben kormánya utasítása értelmében megjelent Schober 

kancellárnál és az alábbi három kérdést tette fel: 
a) hajlandó-e az osztrák kormány olyan nyi atkozatot tenni (Schober által), hogy nagyobb 

olaszországi fegyverszállítmányoknak Ausztrián át Magyarországra való átvitele vasúti és 
vámközegek szempontjából akadálytalanul lebonyolíthatók-e? 

b) ha véletlenül a fegyverszállítás ténye mégis kipattanna, számíthat-e a magyar kormány 
arra. hogy az osztrák kormány Magyarországot az incidens elsimításában vagy a szállítmá
nyok Olaszországba való szállításával támogatja: 

c) hozzájárul-e az osztrák kormány ahhoz, hogy a bécsi magyar kat. attasé a technikai 
részleteket megbeszélés céljából az osztrák vasutak illetékes vezető embereivel tanácskozáso
kat folytasson a fegyverszál'ltmányok ügyében. Schober az. eső kérdés megoldását kormá
nyától tette függővé, a másodikra igenlő választ adott és a harmadik pontban foglalt kérdésre 
adandó választ esy későbbi időpontban jelö'te meg. (OL. Küm. Res. pol. 1931 — 20 — 263.) 

15 OL. Küm. Res. pol. 1930 — 23 — 57. Követi elentés. 
í6 A magyar vezérkar részéről Rumpelles altábornagy is tárgyalásokat folytatott Mussolini

vei a fegyverszállítások lebonyolítása érdekében és ezen a megbeszélésen Mussolini már kö
zölte, hogy a szállításra vonatkozóan az osztrákokkal való együttműködés elintézést nyert. 
(Hadtörténelmi Intézet Levéltára — a továbbiakban HIL. — VKF. 1933 — 10674/eln. június t. 
118-as doboz.) 

17 Adataink arra vonatkozólag nincsenek, hogy az 50 vagonban érkezett fegyverek száma 
mennyi vo"t. Egybevágó jelentések alapján Hirtenbergbe több mint 100 000 puska, 200 gép
puska és 32 repülőgépmotor érkezett. Ezt a szállítmányt ócskavasként deklarálták. (Lásd 
Daily Herald, 1933. február 23.; Prager Presse, 1933. február 15.) — A magyar vezérkar a?, 
olasz kormánnyal megállapodva az alábbi repülőgép típusokat vásárolta: 

a) Caproni Ca. 101. típus. 
b) Caproni Ca. Hl. típus. 
E repülőgéptípusokat egy 5 tagú katonai bizottság vásárolta meg Olaszországban. Ezek a 

repülőgépmotorok érkeztek meg a hirtenbergi fegyverszállítmánnyal. (HIL. VKF. 1933. — 
105 — 687/eln. VI. — 1. 118-as doboz.) — A Magyarországra érkezett repülőgépeket összesze
relték és gondosan elrejtették. A magyar vezérkar által kidolgozott „Repülőgépek rejtése" c. 
tervezetből megtudjuk, hogy Ausztriában és Magyarországon egyaránt az Olaszországból ér
kezett repülőgépeket a legbiztonságosabb, nem katonai jellegű bázisokon kell elhelyezni. A 
gépeket állandó készenlétben kell tartani, hogy antant ellenőrzés esetén azonnal Ausztrián 
keresztül Olaszországba tudjanak repülni. A kirepülés végrehajtására, az útvonalra, kötelező 
leszállásra stb. részletes utasításokat találunk. A repülőgépek fegyverzete, lőszer, valamint a 
fényképezőanyag — amennyiben a rejtendő gépekkel együtt nem lehetséges azokat Olasz
országba vinni — a honvédség titkos alakulatainál kerül tárolásra. A repülőgépek személy
zetét p legmegbízhatóbb pi ótákból és vezetőkből válogatják ki és „baj esetén" ezek repül
nek ki az elrejtett gépekkel. A tervezet 89 gép rejtését írja elő. (HIL. VKF. 1933 — 105.637/eln. 
VI. — 1. — 118-as doboz. „Repülőgépek rejtése.") 
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A 10 vagon hadianyagnak Magyarországra való érkezése után a francia 
kormány budapesti követe az alábbi tartalmú jegyzéket adta át a külügymi
niszternek és kérte annak megválaszolását: 

1° „Igaz-e, hogy nemzetközi fegyverszállítmány érkezett magyar terü
letre, akár Ausztriába irányuló, akár onnét érkező, a m. kir. kormány enge
délyével vagy tudtával? Ez esetben 

2° Mennyi a szállított fegyverek száma és azoknak részletes felsorolása. 
3° Honnét származik? 
4° A feladó és a címzett neve? 
5° Milyen úton érkezett a szállítmány és milyen árat fizettek érte? 
6° A magyar kormány tudomása szerint ezeken a fegyvereken kellett 

volna-e átalakításnak történnie, vagy történt-e átalakítás a hirtenbergi vagy 
a steyeri üzemekben? Ez az átalakítás az osztrák üzemekben hogyan egyez
tethető össze azzal a ténnyel, hogy a magyar kormány egyetlen üzeme van 
feljogosítva hadianyag megmunkálásával? 

7° Hol vannak jelenleg a fegyverek?" 
A magyar kormány válasza: 
„Magyarországra semmiféle f egy v er szállítmány nem érkezett és a ma

gyar kormánynak nincs közvetlen tudomása a szállítmányról, amely Auszt
riába érkezett."iS 

A vagonok Olaszországból Villach-on keresztül jöttek és hamis feladóként 
„Commendatore Giuseppe Cortese Pressia in Verona"19 volt feltüntetve; 
címzettként pedig a hirtenbergi fegyvergyár, amelynek tulajdonosa Mandl 
igazgató, aki Starhemberg osztrák herceg egyik legjobb barátja és a Heim-
wehr-mozgalom20 fő finanszírozója volt.21 

A fegyverszállítmányt azonban leleplezték, mivel a bresciai munkások 
értesítették az osztrák kommunista és szocialista pártokat a fegyverkülde
ményről.22 

1933. január 9-én az osztrák kormány hivatalos közleményt adott ki, 
amely szerint: fegyvercsempészésről nincs szó! A küldemény csak a régi, 
Ausztriából származó hadianyag volt, amely javításra szorul és javítási cé
lokból szállították osztrák gyárakba. A kormány azért adta hozzájárulását 
a fegyverek behozatalához, hogy a javítási munkálatokkal munkalehetősé
get adjon az osztrák gyáraknak. Ezzel az összes politikai és másfajta kom
binációk elesnek, amelyeket a rendeléssel kapcsolatban felhoztak — feje
ződik be a nyilatkozat.23 

A francia bécsi követ január 10-én az osztrák külügyminisztériumban 
barátságos formában felvilágosítást kért a fegyverszállítmány eredetéről, 

18 OL. Küm. Res. pol. 1933 — 41 — 72. A francia kormány Jegyzéke. — A magyar kormány 
hivatalos nyilatkozata után Mander nevezetű angol képviselő az alsóházban megkérdezte 
Sir John Simon külügyminisztert, hogy az angol kormány mit szándékszik tenni, mivel kor
mánykörökben köztudomású, hogy a magyar kormány nyilatkozata nem volt őszinte. Az 
angol kü ügyminiszter válaszában a következőt mondta: a magyar kormány hivatalos cáfo
latot adott ki. Ennél fogva nem indokolt, hogy bárminő különleges tiltakozásra vagy beavat
kozásra volna szükség az angol kormány részéről. (Daily Herald, 1933. február 23.) 

10 A vasúti fuvarlevélben szereplő Commendatore Giuseppe Cortese Pressia, az olasz tele
fonkönyvben a Pressia oldalon sehol ilyen cím nem volt található. Joggal fel kell tételez
nünk, hogy egy olyan kapitalista cégnek, amely 50 vagon fegyvert szállított, mégiscsak kel
lett volnq rendelkeznie egy telefonnal. 

20 A Heimwehr-mozgalom legjelentősebb osztrák jobboldali katonai szervezet, amelynek 
feladata volt a polgári osztrák kormányzat megdöntése és a baloldali munkás szervezetek lik
vidálása. Nagyon jelentős olasz támogatásban részesültek mind pénzüsyi, mind katonai fel
szerelési tárgyak tekintetében. Az olasz kormány több ezer puskát és 500 gépfegyvert küldött 
az osztrák Heimwehreknek. 1929-ben pedig a gr. Bethlen-kormány közvetítése útján 1 700 000 
lírát (600 000 shiOng) juttattak el a mozgalom vezetőinek. (OL. Küm. Res. pol. 1928 — 20. Ik-
tatlan irat. Német nyelvű.. OL. Küm. Res pol. 1929 — 20 — [1928].) 

21 Ol. Küm. Res. pol. 1932 — 20 — ad/265. Követjelentés. 
22 OL. K ü m . P o l . o. 1933 — 35 — 442. Szj l . t á v i r a t . 
23 Prager Presse, 1933. január 16. 
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sorsáról, tartalmáról és céljáról. Az osztrák külügyminiszter válaszában ki
jelentette: „legális üzletről van szó, amelynél az olasz és az osztrák kor
mányt munkaalkalmak teremtésének óhaja vezette."24 

A kisantant államok bécsi követei pedig a Dollfuss kancellárt keresték 
fel, szintén felvilágosítást kérve a fegyverszállítási ügyben. A csehszlovák 
követ kifejezte kormánya nézetét, hogy a hivatalos osztrák közlemény Prá
gát nem elégítette ki és az ilyen tekintélyes mennyiségű Magyarországnak 
szánt fegyverszállítás, mint a hirtenbergi, a szomszéd államokban jelenté
keny nyugtalanságot idézett elő. A jugoszláv követ pedig azt feszegette, 
miért Hirtenbergben és nem Steyrben van a fegyverszállítmány, amikor a 
javítások kizárólagosan csak az utóbbi gyárban végezhetők el. Dollfuss kan
cellár erre azt felelte: „Steyr lakossága nagy részben kommunista lévén, 
belső biztonsági szempontból nem találták kívánatosnak, hogy az összes 
fegyver huzamosabb időn át ott feküdjön." A francia követ azt tanácsolta 
Dollfussnak, hogy továbbra is a „munkaalkalom nemes momentumát dom
borítsa ki", mert az ügynek a párizsi sajtóban erős visszhangja van."25 

Az olasz kormány intencióinak megfelelően az osztrák kormány a követ
kezőképpen állította be a fegyverszállítmány: 

a) A fegyverek olasz tulajdont képeznek, régi eredetű osztrák fegyverek. 
Átalakítás és felújítás szempontjából Hirtenbergbe szállították. Azonban a 
tulajdonképpeni munkálatokat majd Steyr-ben végzik el. Hirtenberg csak 
átmeneti depotul szolgál, mert a steyri vasútállomást és a gyárat így akar
ják tehermentesíteni. A fegyverek reparációja után a küldeményt azonnal 
visszaszállítják Olaszországba. 

b) Az a hír pedig, mintha Hirtenbergből Magyarországra fegyverek ér
keztek volna, nem felel meg a valóságnak.26 

Az osztrák kormány konzekvensen hazudott, teljesen valótlan állítások
kal igyekezett a ránehezedő veszedelmet elhárítani. Dollfuss kancellár és 
kormánya jól tudta, hogy sem Franciaország, sem a kisantant államok az 
osztrák kormány nyilatkozatában nem hisznek. Ezért Bessenyei br. bécsi 
magyar ügyvivőnek azt tanácsolta, hogy a magyar kormány úgy állítsa be 
a fegyverszállítmányt, mint kizárólagos osztrák—olasz ügyet. Az antantál
lamok felé pedig azt kell hangoztatni, mintha csak javítás céljából érkeztek 
volna Ausztriába. „Kívánatos volna — javasolta Dollfuss —, hogy a magyar 
kormány dementije is hangsúlyozza Magyarország érdektelenségét és a ma
gyar sajtó erre való tekintettel lehetőleg keveset írna az ügyről.27 A ma
gyar kormány Dollfuss kancellár intencióinak megfelelően azonnal megszö
vegezte válaszát arra az esetre, ha a francia és a kisantant államok felvi
lágosítást kérnének a hirtenbergi ügyről. „A magyar kormánynak auten-

24 OL. Küm. Res. pol. 1933 — 41 — 5057. sz. Szjl. telefonsürgöny. A bécsi m. kir. követségtől. 
25 OL. K ü m . Res . pol . 1933 — 41 — ad/19. Szí j , t á v i r a t . T i t k o s . 
26 OL. K ü m . Res . po l . 19J3 — 41 — 5030 sz. Szjl . t e l e í o n s ü r g o n y . T i t k o s . — 1933. j a n u á r 10-én 

Dollfuss és a bécsi olasz követ között az alábbi megegyezés jött létre: „A Hirtenbergbe szál
lított fegyverek olasz tulajdont képeznek, amelyek csak javítás céljából hozattak Ausztriába. 
Az Olaszországba való behozatalnál a fegyverek, mint olyanok lettek deklarálva és az oszt
rák vámhivatal által is, mint fegyverek kezeltettek. Csak egy vasúti tisztviselő adott a kül
deménynek merően elővigyázatlanságból más elnevezést a fuvarlevélben. A bécsi fővámhiva
tal igazgatósága a külügyi hivatal megkérdezése nélkül szabályszerűen megadta a külde
ménynek a behozataá engedélyt előjegyzés mellett, annál is inkább, mert munkaalkalom le
hetőségét látta fennforogni az osztrákok számára. — A fentiekre tekinetttel az osztrák kor
mány nem tartotta magát feljogosítva a küldemény lefoglalásara." (OL. Küm. Res. pol. 1933. 
— 41 — 50*6. sz. Szjl. távirat. Titkos.) — Amint látható, az egész ügy irányítása kimondottan 
az olasz kormány kezében volt. Az osztrák kormány pontosan úgy cselekedett, amint azt 
Róma kívánta. 

27 OL. Küm. Res. pol. 1933 — 41 — 5034. sz. Szjl. távirat. Titkos. — A magyar sajtó, a Nép
szavát kivéve, teijesen agyonhallgatta a hirtenbergi ügyet es ebben Magyarország szerepét-
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ükus tudomása nincsen az ügyről és ahhoz semmi köze nincsen"28 — hang
zik az adandó válasz. 

Az angol kormány a franciák unszolására nagy nehezen rászánta magát, 
hogy római követe útján rosszallását fejezze ki az olasz kormánynál, mivel 
Olaszország olyan államoknak szállít fegyvert, amelyek a békeszerződések 
értelmében külföldről fegyvereket nem vásárolhatnak. Grahm római angol 
követ Suvich külügyi államtitkár előtt a következőket jelentette ki: Auszt
riának nincs joga olyan gyárakat tartani, amelyek alkalmasak fegyverek 
átalakítására. Közölte továbbá azt is, hogy Hirtenbergbe Olaszországból re
pülőgépeket, gépfegyvereket és egyéb más hadianyagot szállítottak és ezek 
olyan állapotban vannak, amelyek javításra nem szorulnak. Suvich vissza
utasította az angol kormány állításait és egyben közölte, hogy a „szállítás 
teljesen magánjellegű és az olasz kormány csak javítás céljából magáncég 
által történt puska szállításról tud."29 

Az olasz kormány Suvich közlését túlmenően még fontosnak tartotta, 
hogy maga Mussolini nyugtassa meg az angol kormányt Olaszországnak 
a fegyverszállításban betöltött szerepéről. Colonna Don Ascamio budapesti 
olasz követ a magyar kormány tudomására hozta annak a jegyzéknek a 
tartalmát, amelyet Mussolini az angol kormányhoz intézett. A jegyzék leszö
gezi: A Szt. germaini „békeszerződés értelmében Ausztriának ugyan nincs 
joga fegyvereket behozni, de elvitathatatlan joga van arra, hogy fegyvere
ket bebocsásson abból a célból, hogy azok valamely ausztriai gyárban ki
javíttassanak, azután pedig visszaszállíttassanak oda, ahonnét jöttek" 
Ugyanakkor Mussolini közölte azt is, hogy a fegyverek egy részét már visz-
szaszállították Olaszországba és reméli az ügyet ily módon elintézettnek le
het tekinteni.30 Ami pedig a fegyverek visszaszállítását illeti; valójában 
az osztrák kormány Hirtenbergből néhány vagon ócsakavasat Veronába 
visszaszállított, már a fegyverek helyett. A Hirtenbergben őrzött fegyverek 
egy részét ugyanakkor titokban a magyar határhoz közel fekvő Ebersdorfba 
deponálták, hogy onnét már könnyebben lehessen majd azokat Magyaror
szágba eljuttatni31 — jelenti Nelky bécsi magyar követ. A fasiszta olasz kor
mány — hasonlóan az osztrák kormányhoz — hazug állítások sorozatával 
igyekezett a számára is kellemetlen „incidenst" zökkenőmentesen elsimítani, 
annál is inkább, mert hiszen „bűntársak vagyunk"32 — jelentette ki Buti, 
az olasz Külügyminisztérium politikai igazgatója, Hóry András római ma
gyar követ előtt. 

Mivel a fegyverek továbbra is osztrák területen maradtak, ez a helyzet 
az osztrák kormányra nézve rendkívül terhes volt, mert bekövetkezhetett, 
hogy a kisantant a Nemzetek Szövetségétől az invesztigáció elrendelését 
fogi'a kérni, ami kétségtelenül Hirtenberget is érintette volna. Ennek elke
rülése céljából az osztrák hivatalos körök igyekeztek gyorsan megszabadulni a 
számukra kellemetlen szállítmánytól és Peter osztrák államtitkár Dollfuss 
kancellár nevében közölte a bécsi magyar követtel, hogy a hadianyag tá
rolása Hirtenbergben és egyéb más helyeken tovább már nem lehetséges. 
Javasolta, hogy a hadianyag egy részét vagy Olaszországba, vagy Magyar-

28 OL. K ü m . Res. pol. 193S — 41 — 63. 
29 OL. Küm. Res. pol. 1933 — 41 — 75. Szjl. Távi ra t . Ti tkos . 
30 OL. K ü m . Pol . o. 1933 — 35 — 524. Napje len tés . 1933. III . 21. — Az olasz k o r m á n y a 

hirtenbergi üggyel kapcsolatban követségeivel tájékoztatás céljából közölte: „A fegyverek 
magánfél küldeményei Ausztriába. Ausztriának joga volt ezeKet reparatúra céljából átvenni. 
Ha ezek avatatlan kezekbe kerültek, az csak visszaélés lehet. Az olasz és a magyar kor
mánynak, ehhez semmi köze sincsen." (OL. Küm. Res. pol. 1933 — 41 — 69.) 

31 OL. Küm. Pol. 0.4933 — 35 — 1929. Követjelentés. Titkos. 
32 OL. Küm. Res. pol. 1933 — 41 — 34. Szjl. távirat. Szig. titkos. 
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országba kell küldeni.33 A római osztrák követ hasonló értelemben lépett fel 
az olasz kormánynál, kérve a fegyverszállítmány visszarendelését. Suvich 
államtitkár az osztrák kérelemre „határozott nemmel felelt" •— jelenti a ró
mai magyar követ.34 

Az osztrák kormány most már nagyon kényes helyzetbe került. Egyrész
ről, mert Mussolini nem engedélyezte a fegyverek visszaszállítását, más
részről pedig a kisantant és Franciaország kormányai szorgalmazták a fegy
vereknek azonnal Ausztriából történő kivitelét. Ebben a szorult állapotban 
Dollfuss kancellár állítólag a bécsi francia és csehszlovák követek előtt 
olyan kijelentést tett, hogy a szállítmányt Olaszország ténylegesen Magyar
országnak szánta és abból 10 vagon fegyvert már magyar területre csem
pésztek. E hír vétele után Gömbös miniszterelnök azonnal utasította a ró
mai magyar követet, hogy kérjen kihallgatást az olasz kormányfőnél és kér
je őt a „francia és a cseh akció meghiúsítására..." Úgyszintén a bécsi ma
gyar követet is felszólította, hogy „Dollfussal szemben, aki a fentiek sze
rint kétszínű, igen erélyesen lépjen fel."35 Mussolini kormánya Dollfuss ál
lítólagos közlését nem tartotta valószínűnek, mert „az intelligens osztrák 
kancellárról aligha tehető fel, hogy indiszkréciót követett volna el — kö
zölte Suvich Hóry követtel — másrészt azért sem, mert ezáltal inkább ne
hezíti pozícióját."36 Hogy Dollfuss követett-e el indiszkréciót, vagy nem, 
arra vonatkozóan nincs pontos adatunk. Azonban tény, hogy 1933. január 
10-én Mandl a hirtenbergi gyár igazgatója Dollfuss kancellár jóváhagyásá
val útnak indította a fegyvereket Magyarországra. „Ehhez képest — jelenti 
Bessenyei bécsi ügyvivő — 1933. január 10-én — ma délután 3 óra óta a 
szállítmányok fedezet mellett útnak indultak. Itteni külügy ezt a fordulatot 
nagy aggodalommal szemléli, úgy bel- mint külpolitikai szempontból."37 A 
titokban elindított szállítmányról azonban a francia és az angol kormány 
azonnal tudomást szerzett. Dollfuss kancellárhoz a hadianyag elindítása 
után azonos szövésű jegyzéket intéztek. A jegyzék kérdései és az osztrák 
kormány válaszai:38 

1° ..A küldemény továbbszállítása az osztrák kormány beleegyezésével 
és tudtával történt-e? 

ad. 1. A küldemény továbbszállítása az illetékes vámhatóságok engedélyé
vel történt. Sem a szövetségi kancellárnak, sem a szövetségi kormánynak 
nem volt róla tudomása. 

2° A szállított fegyverek száma és részletezése. 
ad. 2. Kb. 50 000 fegyverről és kb. 200 automata fegyverről van szó, 

amelyek a volt osztrák—magyar hadseregtől olasz részről zsákmányolt kész
letből származnak. 

3° A küldemény feladási helye és a feladó neve? 
ad. 3. Coram. Giuseppe Cortese Bresciában. Feladási helye: Brescia. 
4° A címzett neve, a szállítás eddig útvonala és a kifizetett díjak? Igaz-e, 

hogy a fegyvereket Magyarországnak szánták? 

33 OL. K ü m . Res. pol . 1933 — 41 — 61. Szjl. t áv i ra t . T i tkos . 
34 OL. K ü m . Res. pol. 1933 — 41 — 62. Szjl. t áv i ra t . Ti tkos . 
35 OL. K ü m . Res. pol. 1933 — 41 — 65. Szjl. távi ra t . Ti tkos . 
36 OL. Küm. Res. Pol . 1933 — 41 — 6'2. Szjl. t áv i ra t . T i tkos . 
37 OL. Küm. Res. Pol . 1933 — 41 — 19. Szjl. t áv i ra t . Szig. t i tkos . 
38 Mielőtt az oszt rák k o r m á n y a francia—angol j egyzékre a választ közölte volna, előre 

ér tes í te t te a m a g y a r k o r m á n y t az előkészítés alat t álló válasz t a r t a lmáró l . Az angol—francia 
demar sebé ra a d a n d ó válasz elkészítését megnehez í te t te az a tény , hogy az e lküldöt t fegyve
rek száma és minősége a szál l í tóleveleken fel vo l tak tün te tve . Ezt pedig az osz t rák k o r m á n y 
el k ívánta t i tkolni . Ezért a r r a az e lha tá rozás ra ju to t t ak , hogy a fegyverek számát , e l tekintve 
az eredet i mennyiségtő l , csak i?0 000 db-ban fogják majd megál lap í tan i . fOL. K ü m . Res . pol . 
1933 41 — 78. Szíj . t áv i ra t . Ti tkos , — Lásd m é g : OL. K ü m . Res. pol. 1933 — 41 — 99. SzlJ: 
távi ra t . Titkos.) 
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ad. 4. A címzett a hirtenbergi tölténygyár, illetve a Steyr-Soluthurn. A. 
G., Steyr-ben. A szállítás útja: Brescia-Cancandid—Lienz—Enzesfeld, illet
ve Steyr. A kifizetett szállítmányozási díj a fegyverszállítmányra kitűzött 
díj volt... A hatóságok előtt nem ismeretes, hogy ezeket a f egy v er szállít
mányokat Magyarországnak szánták. 

5° Szándékukban állott-e, hogy ezeket a fegyvereket vagy azoknak egy 
részét Hirtenbergben vagy Steyr-művékben ismét használható állapotba te
gyék, és ha ez így van, akkor az hogyan egyeztethető össze azzal a ténnyel, 
hogy ezeknek a gyáraknak nem szabad hadianyaggal foglalkozniuk? 

ad. 4. A címzett a hirtenbergi tölténygyár, iletve a Steyr-Solothurn A. 
állapotban, ahogy Ausztriába kerültek, teljesen használhatatlanok voltak 
— olyan munkálatokat végrehajtani, amelyek a töltőtér rozsdamentesíté
sére és meghosszabbítására szorítkoznak ... A békeszerződés határozatával 
az ilyen javítási munkálatok végrehajtása teljesen összeegyeztethető,39 mert 
ezeknek a javító munkálatoknak a vállalása tisztán kereskedelmi megfon
tolásokból történt és a munka elvégzéséhez nincs szükség semmi olyan be
rendezésre, amely a békeszerződés aláírása után tiltva lenne. 

6° Hol vannak jelenleg a fegyverek? 
ad. 6. A fegyverek részben Hirtenbergben, részben Steyr-ben vannak."^0 

A magyar kormány számára a 4. pont megválaszolásának mikéntje volt 
a lényegbevágó. Ha az osztrák kormány nyíltan bevallja, hogy a fegyve
rek egy részét már átszállították Magyarországba, akkor a kisantant a Nem
zetek Szövetségénél keresztül viszi az invesztigáció azonnali elrendelését. 
Ennek elhárítása érdekében a magyar kormány bécsi követe útján felkérte 
Dollfuss kancellárt a 4. pont nemleges megválaszolására. Kánya Kálmán 
külügyminiszternek a bécsi magyar követhez intézett táviratában ez áll: 
„ . . . konkrét ígéretet kérjen. Közölje, hogy a magyar kormánynak csak a 
kancellár és kormányának állása lebeg szeme előtt és mindent meg akar 
tenni a velük szemben barátságos viselkedést tanúsított kancellár érdeké
ben.'"'11 Hasonló utasítást kapott a római követ is: „. . .kérje fel az olasz 
kormányt, hasson oda, hogy a 4. pont megválaszolásánál Magyarország ne 
árultassék el, miután a fegyverek szállítása ide úgysem bizonyítható."42 

Dollfuss kancellár a minimális polgári erkölcsökkel sem rendelkező, ál-
hatatosan kétszínű, hazudozó államférfiú, eleget tett a magyar és az olasz 
kéréseknek. Noha a kisantantnak tudomása volt arról, hogy 10 vagonnak 
megfelelő több tízezer db fegyvert a Heimwehr kísérete mellett Magyaror
szágra hoztak. Sőt Klingenbachnál a szállítmányt egyes vámtisztek felbon
tották és értesítették a bécsi szociáldemokrata párt központját a szállít
mányról, az autók rendszámáról stb. A szociáldemokrata párt Dollfuss tu
domására hozta a fegyvercsempészés tényét, ennek ellenére Peter állam
titkár közölte Nelky magyar követtel : „ . . . az osztrák válasz az lesz, hogy 

39 Az osztrák és az olasz kormányok a fegyverszállítást úgy állították be, hogy azt javítás 
céljából küldték Ausztriába, ezzel nem sértették meg a St. gemaini békeszerződés 132. és 
134. cikkét. E cikkek tartalma azonosak a trianoni békeszerződés 118. cikkében foglalt ren
delkezéssel, amely kimondja, hogy mindennemű hadianyag bevitele Magyarországba tiltott 
és ugyanez áll minden külföldi rendeltetésű fegyver, lőszer stb. gyártására, kivitelére. 

Ausztriába külföldről fegyvert bevinni tehát tiltott volt! Az osztrák fegyvergyárak el tud
ták látni fegyverrel azt a hadsereget, amelyet a békeszerződés érte.mében az osztrák állam 
tarthatott. Tehát még csak ez sem lehetett indok az idegen fegyverek beengedésére. Igen, 
fegyverek javítása is tiltott volt és a javítás nem „kereskedelmi megfontolásokból történt", 
mint ahogy azt az osztrák kormány állította. Ausztriának mindennemű tranzitálását is köte
lessége volt osztrák területen megakadályozni. Az osztrák kormány azonban nem ezt tette. 
Tudatosan vállalta a St. gemaini békeszerződés megszegését. 

40 OL. K ü m . Res. pol . 1933 — 41 — Melléklet a 11/pol. — 1933. számhoz. Francia—angol in
tervenció a ' osztják kormánynál a hirtenber»i ügyben. A ieevzék német szövegű. 

41 OL. Küm. Res. pol. 1933 — 41 — 101. Szjl, távirat. Titkos. 
42 OL. Küm. Res. pol. Lásd az előbbi tételszám alatt. Szjl. távirat. Titkos. 
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a kormánynak nincs tudomása, esetleg hozzáteszi, amennyiben valami 
mégis átjutott volna a magyar határon, az csak magánszemélyek csempé
szése útján történt."43 

Az angol és a francia kormány azonban nem fogadta el az osztrák kor
mány közléseit a transit és a f egy ver javításra vonatkozólag, hanem újból 
felhívták a kancellárt a következő intézkedések megtételére: 
a) az osztrák kormány Hirtenberg és Steyrben levő összes fegyvereknek 

a feladó állomásra visszaküldéséről gondoskodjék; 
b) ha a fenti eljárás a feladó ellenkezésén meghiúsulna, az osztrák kor

mány a fegyvereket semmisítse meg; 
c) akár az első, akár a második eset következik be, az osztrák közegek

nek eskü alatti deklarációval kell igazolni feladatuk ilyen irányú elvég
zését ; 

d) az osztrák kormány indítson vizsgálatot annak megállapítására, hogy 
a fegyverek egy része nem lépte-e át a magyar határt. A vizsgálat pozitív 
eredménye esetén Magyarországra küldött fegyverek számát állapítsa meg 
és a vizsgálat eredményéről pedig informálja a francia és az angol kor
mányt. 

e) A fenti intézkedések végrehajtására két heti határidőt szabott a jegy
zék. A francia követ külön kiemelte; kormányának jelen lépése44 nem érinti 
bármely kormánynak azon jogát, hogy az incidenst a Nemzetek Szövetsége 
elé vigye. 

Peter osztrák államtitkár szerint a jegyzék nyilvánosságra kerülése az 
osztrák kormány állását teljesen megrendítette volna. Az államtitkár Nelky 
követ előtt úgy nyilatkozott, hogy az „egész szállítmány visszaállításában 
látja az egyedüli megoldást, mert a francia kormány, amely a szocialista 
párt támogatására van szorulva, most már kifejezetten junktimba hozta az 
ügy sima elintézését a lausannei kölcsön folyósításával." Nelky követ meg
jegyzi jelentésében, hogy nézete szerint „az osztrák kormány részint a bel
politikai helyzet miatt szorult helyzetben van és ebből való kimentésére, 
valamint annak megakadályozására, hogy az ügybe Magyarország is bevo-
nassék, az olasz kormány megértő és energikus eljárására volna szükség."45 

Az olasz kormány azonban már csak presztízs okokból sem kívánta a 
fegyverek visszahozását Olaszországba. Amikor az angol és francia köve
tek Rómában felkérték az olasz kormányt a hirtenbergi hadianyag vissza
szállítására, Suvich46 külügyi államtitkártól a következő választ kapták: 
„.. . kívánatos volna a hirtenbergi ügy helyett Jugoszláviával foglalkozni, 
ahol tavaszra háborút készítenek elő."47 

Az osztrák kormány nemcsak az invesztigációtól való félelme miatt sür
gette a fegyverek visszaszállítását, hanem a francia és az angol kölcsönök 
folyósítása miatt is. Ebben az időben folytak ugyanis tárgyalások osztrák 
részről a francia és az angol kormánnyal megfelelő összegű kölcsön felvé
tele érdekében. Főleg Franciaország követelt biztosítékot, hogy az osztrák 

43 OL. K ü m . Res . pol . 1933 — 41 — 112. Szjl. t áv i ra t . T i tkos . 
44 A francia baloldali közvélemény és a haladó pártok erősen követelték a francia kor

mánytól, hogy erélyesen lépjen fel az olasz és a magyar fasizmus mesterkedései ellen. A 
fegyverek azonnali visszaszállítását követelték. (Lásd le Matin. 1933. február 18. — A francia 
kormánynak tehát tekintettel kellett lenni az országa közvéleményére és ezért is szorgalmazta 
a fegyverek visszaszállítását. 

45 OL. K ü m . Res . pol . 19?3 — 41 — 101. Szjl. t áv i ra t . T i tkos . 
46 Suvich kü lügy i á l l amt i tká r az angol és a francia nagyköve t ek előtt m é g azt is k i je len

te t te , h o s y a ké rdéses fegyvereket az olasz hadse reg z sákmányo l t a az első v i l ágháborúban az 
Osz t rák-Magyar Monarch ia hadseregétő l . E fegyvereket egy olasz ke r e skedő kü ld te j av í t á s 
cél iából Ausz t r iába . (Lásd: Neue Fre ie Presse , W>3. januá»- 31.) 

47 OL. Küm. Res. pol . 1933 — 41 — 101. Szjl. távi ra t . T i tkos . 
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kormány legyen lojális a vállalt nemzetiközi kötelezettségek teljesítése te
kintetében, és ne támogasson olyan államokat, amelyek háborút akarnak. 
A francia kormány a kölcsön folyósítását ellenben csak olyan feltételek 
mellett volt hajlandó megadni, ha a francia jegyzékben foglalt pontoknak 
az osztrák kormány eleget tesz/18 Az osztrák kormány előtt tehát két lehe
tőség állt; vagy bevallja a fegyverek szállításának eredeti célját; de azt nem 
tehette, mert ő is érdekelve volt a hadianyag bizonyos részében; vagy meg
semmisíti, de ezt Olaszországgal szemben nem merte megcselekedni.49 Nem 
maradt hátra más, mint a megvesztegetés eszközéhez való fordulás. 

Az osztrák kormány a magyar kormánnyal egyetértésben megbízta See-
fehlner Egont, az Osztrák Szövetségi Vasutak igazgatóját, hogy folytasson 
tárgyalásokat Berthold Königgel, az osztrák vasutasok szociáldemokrata 
szakszervezetének titkárával, hogy még a Hirtenbergben tárolt fegyvereket 
segítsen Magyarországra szállítani oly módon, hogy a fegyverekkel megra
kott vagonokat „üres vagon" jelzéssel indítsák el; ugyanakkor pedig „fegy
verek" jelzéssel ellátott üres vagonokat küldjenek Olaszországba. Seefehl-
ner 150 000 schillinget ajánlott fel az akció eredményes lebonyolítása ese
tére. König az ajánlatot visszautasította és a tárgyalásról beszámolt a szo
ciáldemokrata párt központi bizottságának. A párt vezetői azonnal tilta
koztak DollfusiS kancellárnál a megvesztegetési kísérlet miatt. A kancellár 
Seefehlner ajánlatát „őrült kísérletnek" minősítette — noha ő is tudott az 
akcióról —, azonnal szabadságolta és „vizsgálatot" rendelt el. 

A tényállást Nelky követ jelentette Kánya Kálmánnak. A követ jelen
téséből még azt is megtudjuk, hogy Seefehlnerrel a hirtenbergi fegyverek 
átcsempészése tárgyában a magyar kormány részéről a bécsi magyar ka
tonai attasé és Tamási nevezetű ezredes tárgyalt.50 

Az Osztrák Szociáldemokrata Párt leleplezésével kapcsolatban előállott 
új helyzetre való tekintettel Gömbös Gyula miniszterelnök Hóry római kö
vethez intézett utasításában a leghatározottabban kéri az olasz kormányt: 
„. . . legalábbis a Hirtenbergben levő fegyverek minél előbb Olaszországba 
szállíttassanak vissza", ami „a szociáldemokrata párt leleplezéseit eklatáns 
módon megcáfolná."51 Hóry követ Suvich külügyi államtitkárral közölte a 
magyar kormány kérelmét, mire az államtitkár azt felelte, hogy szerinte 
„az összes hirtenbergi fegyverek azonnali visszaszállítása ijedségünket do
kumentálná és ennélfogva helyesebbnek tartaná, ha a visszaszállítás részle
tekben, gyors tempóban, de az eredeti tervek szerint történnék." Suvich „az 

48 A francia k o r m á n y bécsi követe ú t ján közölte Dollfuss kance l lá r ra l , hogy az osztrák 
kölcsön francia részének k ibocsá tásá t ahhoz a feltételhez köt ik, h a a h i r t enberg i had ianyago t 
teljes egészében v isszaküldik Olaszországba. Az angol k o r m á n y is csak a k k o r j á ru l t hozzá 
az osz t rák kölcsön folyósí tásához, ha a francia k o r m á n y követelését Auszt r ia teljesíti . (OL. 
K ü m . Res. pol. 1933 — 41 — 184. Telefonszám]elsürgöny. Titkos.) 

49 Biancher i népszövetségi olasz de legátus Fe lényi J á n o s előtt b í rá l ta k o r m á n y a á l láspont
ját , mivel a h a d i a n y a g n a k Olaszországba való visszaszál l í tását n e m engedélyezte . Biancher i 
szer in t ez „Magyarország helyzetét n a g y o n megnehezí t i , és ami a v i l ágközvé leményben még 
kedvezőt len v i s szaha tásokra fog a lka lma t adn i . " (OL. Küm. Res. pol. 1933 — 41 — ad/109. Szjl. 
távira t . ) 

50 OL. K ü m . Res. pol. 1933 — 41 — 127. Szjl. te lefonsürgöny. Szig. t i tkos . — Lásd m é g : 
Neues Wiener Ext rabla t t , 1933. f eb ruá r 23. — Amikor a jugoszláv k o r m á n y b iza lmas ú ton 
t udomás t szerzett ar ról , hogy König a 150 000 shil l inget n e m fogadta el, a jugosz láv köz
ok ta t á sügy i minisz ter javasol ta a szabadka i jogi fakul tás t anácsának , hogy Königet , va la
min t az osz t rák vasu tasok szakszervezete e lnökségét javasol ja a Nobel -békedí j ra . A jogi 
f aku l t á s i lyen ha tá roza to t is hozott , me ly szerint König és tá rsa i k i é rdeml ik a Nobel -béke
díjat , m e r t megakadá lyoz t ák a h i r t enberg i fegyverek csempészését azáltal , hogy a felaján
lott 150 000 shill inget n e m fogadták el. (Lásd: Avala, H933. jú l ius 27. sz.; OL. K ü m . Pol . o. 193S 
— 35 — 2202. sz. Követjelentés.) 

A Seefehlner megvesztegetés i akció k i p a t t a n á s a u t án i l letékes m a g y a r he lyen fe lha ta lmaz
t ák a „Magyar Távi ra t i I r o d á t " a n n a k megá l lap í tásá ra , hogy a m a g y a r k o r m á n y erről a 
, , fantaszt ikus t e r v r ő l " s emminéven nevezendő tudomássa l n e m b í r . " (Népszava, 1933. feb
r u á r 24.) 

51 OL. K ü m . Res. pol. 1933 — 41 — 128. Szjl. távi ra t . Ti tkos . 
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eredeti terv" alatt az ócsavas-szállítmányt értette a fegyverek helyett. Hóry 
követ Butival is tárgyalt a kérdéses ügyben, aki ama nézetének adott kife
jezést, nem hiszi, hogy Mussolini feladná a fegyverek ügyében az eredeti 
álláspontját. Nem hisz a fegyverek visszaszállítása lehetőségében.52 Musso
lini valójában nem engedélyezte a fegyverek visszaszállítását, mert az an
gol kormány a kérdés gyors elintézésén fáradozott, anélkül, hogy az olasz 
kormány erre felkérte volna.53 

Colonna budapesti olasz követ' Kánya Kálmánt tájékoztatta, hogy Sir 
John Simon angol külügyminiszter, az olasz miniszterelnöknek a hirtenbergi 
üggyel kapcsolatos álláspontját teljesen magáévá tette, azaz elismerte, hogy 
„Ausztria nem járt el illegálisan, amikor reparáció (kaliber-megváltoztatás) 
céljából engedett be fegyvereket, amelyeket a reparációk befejezése után 
visszaszállít Olaszországba." Az angol kormány az osztrák kormányhoz in
tézett jegyzékében foglalt eskütől és a kéthetes határidőtől is eltekintett. 
„Ehelyett megelégszik azzal, hogy a visszaszállítás vámhatósági bizonylattal 
igazoltassék. Az angol külügyi államtitkár ezenfelül megígérte, hogy igye
kezni fog Franciaországot ennek az álláspontnak megnyerni." Colonna kö
vet ezzel a hirtenbergi ügyet lezártnak jelezte.54 

Az angol kormány bizonyult a legengedékenyebbnek az ügy elsimítása 
terén. Noha az angolok nagyon jól tudták, hogy a hirtenbergi fegyverek 
egy részét és az olasz repülőgépeket Magyarországra szállíttatták. Hory 
András előtt a római angol követ el is ismerte és megjegyezte: a magyar 
kormánynak „igazán lehetett volna ezzel még egy ideig várnia."55 

Az angol kormánykörökben az a vélemény alakult ki, hogy Angliának 
„nincs ideje" ezzel a „jelentéktelen" üggyel foglalkozni; van az angol kor
mánynak éppen elég tennivalója a lázadó gyarmataival. A „Daily Herald" 
ezért írta, hogy az angol diplomácia „erőfeszítései" a hirtenbergi ügy békés 
elintézésére irányulnak.56 A legszégyentelenebb kijelentést Sir John Simon 
külügyminiszter tette az angol alsóházban, amikor bejelentette: az Auszt
rián át irányított fegyverszállítmányok ügyét „barátságosan elintéztük 
Olaszországgal." Közölte, hogy megjelent nála Grandi londoni olasz nagy
követ és tudatta vele: az olasz kormány hozzájárult az Ausztriában tárolt 
fegyverek visszaszállításához, azzal a feltétellel, hogy a hirtenbergi gyár 
pontosan betartja a szerződésben vállalat kötelezettségét, hogy a fegyvere
ket kijavított állapotban adja vissza. Azt is mondta még Grandi, hogy a 
fegyverek egy részét már vissza is küldték Olaszországba. Az angol külügy
miniszter ezzel fejezte be beszédét: „ . . . az angol kormány reméli ,hogy az 
olasz kormány ezen nyilatkozatát valamennyi érdekelt fél tudomásul veszi57 

és ezzel az egész hirtenbergi ügy lezárul."58 Az angol kormány álláspontja 
végezetül is eldöntötte az ügy további sorsát. Az olasz kormány ezek után 
tisztában volt azzal, hogy a kérdés a Nemzetek Szövetségének Tanácsa elé 
nem fog kerülni. 

Ellenben a kisantant államok úgy határoztak, hogy a hirtenbergi ügyet 
a Nemzetek Szövetségének Tanácsa elé viszi. Benes külügyminiszter 1933 
januárjában az olasz kormányhoz intézett üzenetében kijelentette, amint az 
olaszok több szállítmányt Magyarországra nem küldenek, úgy a Hirtenberg-

52 OL. Küm. Res. pol. 1933 — 41 — 131. Szjl. távirat. Szig. titkos. 
53 OL. K ü m , . P o l . o. 1933 — 35 — 251. Szj l . t á v i r a t . 
&4 OL. K ü m . R e s . p o l . 1933 — 41 — 124. N a p i j e l e n t é s . 1933. I I . 22. 
53 OL. Küm. Res. pol. 1933 — 41 — ad/131. Szjl. távirat. Szig. bizalmas. 
56 Daily Herald, 1933. február 18. 
57 sir John Simon beszédének ezt a részét a francia kormánynak szánta, mivel Grandi kö

vetnek megigérte, hogy a franciákat az angol álláspontra fogja bírni — azaz ők se forszíroz
zák már tovább a hirtenbergi fegyverek sorsát. 

58 Manchester Guardian, 1933. február 21. 
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gel kapcsolatos esetleges Népszövetség előtti kisantant akciótól el fognak 
tekinteni. Az olasz kormány természetesen a kérésre nem reagált,59 de Be-
nes üzenete után azonnal értesítette a Népszövetség főmegbízottját, Aloisi 
bárót, hogy Drummond főtitkárnál érje el az ügy tanács elé való kerülé
sének elutasítását.*50 

Népszövetségi körökben az olasz diplomácia azon fáradozott, hogy a ta
nácsi tárgyalás helyett a leszerelési konferencián vizsgálják ki a fegyver
szállítás ügyét, mert ott a kérdést el lehetett süllyeszteni.01 Felényi János 
egyik genfi jelentéséből kitűnik, hogy Drummond főtitkár Benes külügy
minisztert az olasz terveknek megfelelően igyekezett lebeszélni arról, hogy 
az incidenst a tanács elé viszik, és a főtitkárság nagy nyomást gyakorolt 
ennek érdekében a kisantantra.62 

A kisantant állandó tanácsának titkársága minden diplomáciai nyomás 
ellenére 1933. március 1-én a Nemzetek Szövetsége főtitkárához a tanács 
tagjainak felvilágosítása céljából levelet és dokumentumot terjesztett elő.6:í 

Angol nyomásra azonban a tanács a beadvánnyal nem foglalkozott. A Nem
zetek Szövetségének Tanácsát ugyanis elsősorban ebben az időben a mand
zsúriai kérdés és a háborús tartozások ügye érdekelte. Másrészt pedig Olasz
országra való tekintettel nem kívántak az affaire-ből még nagyobb kompli
kációt csinálni. Különben is Olaszország pontosan ebben az időszakban java
solta Angliának, Franciaországnak és Németországnak, hogy kössenek négy
hatalmi egyezményt az együttműködésre és a béke megóvására. Főleg Anglia 
közeledett Olaszországhoz és így teljesen érthető, hogy nem kívánták a hir-
tenbergi ügyet felszínen tartani és Olaszországot pellengérre állítani. Ezért az 
angol kormány tudomására hozta a kisantantnak, hogy a hirtenbergi ügy
ből tanács előtti tárgyalás nem lesz, de a tanács figyelmét felhívhatják ma
gára a fegyverszállítás tenyéré, Olaszország megemlítésének elhagyásával.0'' 
Ilyen értelemben azután a hirtenbergi fegyverszállítás ügye felett napi
rendre tértek. A fegyverek jelentős része azonban továbbra is elrejtve 
Ausztriában maradt. Ezekkel a fegyverekkel provokálták ki 1934 február
jában a Heimwehrek Bécsben a polgárháborút a „vörös Bécs", azaz a mun
kásszervezetek megsemmisítése érdekében. Azt az ellenforradalmi megmoz
dulást, amelyet 1929-ben Olaszország és Magyarország követelésére a Heim-
wehr nem tudott véghez vinni, azt 1934 februárjában végrehajtotta. A szo
ciáldemokrata és a kommunista pártot az ellenforradalom győzelme követ
keztében Dollfuss betiltotta. A parlamentet is „megtisztították" a baloldali 
elemektől. A „vörös Bécs" megszűnt létezni. Az olasz és a magyar kormány, 
habár késve, de mégis elérte célját. Ausztriában most már nem kellett a 
baloldaltól tartaniuk. Most már az osztrák kormányt teljesen Mussolini di
rigálta, és a fegyverszállítások is zavartalanul indulhattak meg Ausztrián 
át Magyarországra. 

Az 1934 februári ellenforradalom után Gömbös Gyula miniszterelnököt 
Dollfusstól a hirtenbergi fegyverek azonnali szállítását követelte. Bessenyei 
bárónak küldött utasításában Gömbös leszögezi, hogy az Ausztriában levő 
magyar fegyvereket az osztrák kormány indíttassa útnak, mivel ..a marxista 
forradalom leverése s a szocialista befolyás várható teljes eliminálása után 
ennek számbajövő akadálya nem lehet. Azon nem várt esetre — szögezi le 

59 OL. Kürti. Pol . o. 1933. — 35 — ad/351. Szjl, távirat. 
C>0 OL,. K ü m . Res. pol. 19^3 — 41 — 5R. Szjl. t áv i ra t . 
61 OL. K ü m . Res. pol . 1933 — 41 — 50. Szjl. t áv i ra t . 
A3 OL. K ü m . Pol. o. 19?3 — 35 — 324. Szjl. t áv i ra t . 
63 s . d. N C. 1933. IX. ŕC.P.C.) I m n o t a t i o n d ' a r m e s en Aut r iche . Communica t ion du Secré

tar ia t du Conseil p e r m a n e n t de la Pet i t Enten te . 
64 OL. K ü m . Res. pol . 1933 — 41 — 37. Szjl. t áv i ra t . 
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Gömbös —, ha a kérdéses fegyverek hozzánk való továbbítása mégis kipat
tannék, azt az álláspontot foglaljuk el, hogy azokat a most likvidált for
radalom leverésére kölcsönöztük az osztrák kormánynak."65 

Bessenyei Dollfuss kancellárnál előadta a magyar kérelmet. A kancellár 
azonban még nem tartotta tanácsosnak a fegyvereket Magyarországra kül
deni, mert meggyőződése szerint .,a vörösök, kik legyőzve ugyan igen, de 
megsemmisítve nincsenek, legrövidebb idő alatt nyomára jönnének a fegy
verszállításoknak és propagandát indítanának az osztrák kormány ellen." 
Ha kiderülne az ügy „ő, Dollfuss a lehető legkényesebb helyzetbe kerülne 
az angol és a francia követségekkel szemben, kiknek ismételten kijelentette, 
hogy a szóban forgó hadianyag visszament Olaszországba és kik őt most 
szószegéssel, illetve megtévesztéssel vádolnák." Javasolta Gömbös Gyula 
miniszterelnöknek, hogy a szállítások ügyét a lövőben megtartandó római 
hármas találkozás időpontjára halasszák el, aholis a kérdést véglegesen el
intézhetik.66 

A hirtenbergi fegyverek ügyét véglegesen 1934. március 15-én a Pallazo 
Veneziában tartott hármas kormányfői megbeszélés rendezte el. Mussolini, 
Dollfuss és Gömbös Gyula megegyeztek abban, hogy a hirtenbergi szállít
mányból még Ausztriában maradt 84 000 db fegyver és 960 géppuska felét, 
azaz 42 000 puskát és 490 géppuskát Magyarországra szállítanak. 25 000 fegy
vert és 490 géppuskát azonnal útnak indítanak, a többit pedig egy éven be
lül.67 

A fegyverek így azután Heimwehr kíséret fedezete mellett Magyaror
szágra érkeztek. 1934 decemberében ugyanis Mussolini 25 000 puskát és 32 
db ágyút is a magyar kormány rendelkezésére bocsátott.68 Villáni báró ró
mai követ közölte Mussolinival, hogy a magyar kormány kész 1 millió ka
tonát kiállítani és konfliktus esetén az olasz kormányt támogatni, de ehhez 
Olaszország teljes támogatására van szükség a felszerelést illetően.69 

A magyar kormány azonban nemcsak Olaszországból szerezte be a fegy
vereket, hanem a hirtenbergi gyártól is jelentős mennyiségű hadianyagot 
vásárolt. Az osztrák kormány támogatásával a hirtenbergi gyár igazgatója 
a magyar kormánnyal titokban szerződést kötött Budapesten fegyverek szál
lítására.70 A magyar Honvédelmi Minisztérium, továbbá a svájci solothurni 
fegyvergyárral is szerződéses viszonyban állt. 1932-ben 3000 db golyószóró 
leszállítására kötött a magyar kormány egyezményt a nevezett gyár igaz-

65 OL. K ü m . Res. pol . 1934 — 41 — 62. Szjl. t áv i ra t . T i tkos . 
66 OL. Küm. Res. pol. 1934 — 41 — 80. Követjelentés. Titkos. — Annak ellenére, hogy Doll

fuss a fegyvereket visszatartotta, a szállítás kisebb részletekoen titokban folyt tovább. Így pl.: 
a Graz melletti Thalerhof-i repülőtérről 1934 áprilisában 14 db olasz hadirepülőgép indult el 
Magyarországra. Peter államtitkár Bessenyei báró előtt e szállításról úgy nyilatkozott, hogy 
az olasz kormány az osztrákokat „állandóan mindenféle katonai és fegyverszállitási kalandba 
lovalják bele és azután, ha baj keletkezik a dologból, cserben hagyják őket." (OL. Küm. 
Res. pol. 1934 — 41 — 149. Követ jelentés. Szig. titkos.) 

67 ,,Es wurde in der sogenannten Hirtebberger-Waffenfrage der Beschluss gefasst, dass von 
den in Österreich befindlichen 84 000 Gewehren und 960. Maschinengewehren die Hälfte, das 
sind 42 0̂ 0 Gewehre und 490 M. C. Ungarn zu Übergebens sind; und zwar 25 000 Gewehre und 
die 490 M. G. sofort, der Rest binnen einem Jahre." (OL. Küm. 1934 — 67/a — Aufzeichnung. 
Über die Konversation politischer Natur am 15. März 1934 m der Palazzo Venezia. Bespre
chung zwischen Mussolini, Dollfuss und den ungarischen Ministerpräzidenten.) 

6 8 A magyar vezérkar a hirtenbergi ügy teljes lezárása után, 1933. november 16-án Gömbös 
Gyula elnöklete alatt értekezletet tartott, ahol megtárgyalták az olasz, osztrák, német és ma
gyar kormányok közötti összemüködést fegyver-, lőszervásárlás tekintetében. Olasz—magyar 
lőszer és fegyver együttműködés érdekében olyan határozat született, hogy a jövőben az 
olasz kormány több ágyút, fegyvert és lőszert küldjön a fejlesztés alatt álló magyar hadsereg 
számára. A 25 000 db fegyver és a 32 db ágyú, ennek a szoros fegyver együttműködésnek 
volt újabb bizonyítéka. (HIL. VKF. 1933 — 9261/Hr. — VI. 1 — 118-as doboz. „Fegyverzet és 
lőszer tekintetében együttműködés Ausztriával, Németországgal és Olaszországgal.") 

69 OL. K ü m . Res. pol. 1934 — 23 — 682. Követ je lentés . Ti tkos . 
70 OL. K ü m . Res. pol. 1935 — 41 — 648. Követ je lentés . Szig. b iza lmas . 
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gatójával. A Honvédelmi Minisztérium a fegyverekért való fizetést svájci 
frankban vállalta havi 100 000 frankos tételekben.71 

A magyar kormány és a magyar politikusok tisztában voltak azzal, hogy 
az „Igazságot Magyarországnak" hirdető politika csak fegyverrel, azaz há
ború útján valósítható meg, A nagy „nemzeti" célkitűzés elérését — „Nagy-
Magyarországot" — vérrel és vassal kívánták megteremteni. Ezért volt 
szükség a titkos fegyverszállításokra. Moór Gyula a magyar nemzet elé azt 
a perspektívát állította, hogy jövője attól függ; tud-e a magyarság katonai 
erőben „annyi súlyt vetni a világtörténelemnek nagy mérlegébe, hogy köny-
nyűnek nem, hanem ezeréves dicsőséges multunk folytatására érdemesnek 
találtassunk."72 Gr. Bethlen István és Gömbös Gyula kormánya azonban a 
dollármilliók segítségével a magyar hadsereget, legalábbis a felszerelés te
kintetében, Európa egyik legrosszabbul felszerelt hadseregévé tették. Az 
olasz fasiszta kormánytól megvett fegyverek ugyanis sok tekintetben mái-
elavultnak bizonyultak. 

Nagyon jellemző, hogy a magyar nemzetközi jogi irodalom számára sem 
a szentgotthárdi ügy, sem a hirtenbergi fegyverszállítás nem okozott prob
lémát. Még csak elvétve sem találkozunk az ügy negatív vagy pozitív bírá
latával, noha ez akkor nem éppen a jelentéktelen nemzetközi jogi kérdések 
közé tartozott. Érezték, hogy a „békés revízió" hangoztatása és a magyar 
hadsereg felfegyverzése és korszerűsítése nem összetartozó, nem rokon fo
galmak. De nemcsak a nemzetközi jog művelői hallgattak. Gömbös Gyula 
miniszterelnök utasítására a Külügyminisztérium a következő rendelkezést 
bocsátotta ki a követségek számára : „ . . . az osztrák és az olasz vonatko
zású katonai dolgokról, különösen pedig fegyverzeti kérdésekről beszélni is 
igen keveset beszéljenek, de levelezni semmi körülmények között ne leve
lezzenek, mert a papír mindig áruló."73 

Magyarországon a hirtenbergi ügy alkalmával a magyar revizionisták 
tehát jobbnak látták, ha tevékenységüket minden vonatkozásban eltakar
ják. A számbajövő politikusok levélben biztosították a Gömbös kormányt, 
hogy a hadianyag-szállítás kérdésében a kormány mögött állanak. A leve
lek közül csak Gratz Gusztáv történész, politikus Kánya Kálmánhoz inté
zett sorait idézzük: 

„ . . . amit megállapítani szeretnék, csak az, hogy nincsen semmi ok kétel
kedni abban, mintha a hirtenbergi ügyben nem állnók száz százalékig a 

71 A magyar kormány 1933. június 1-től azonban fizetési kötelezettségének nem tudott ele
get tenni és a solothurni gyár igazgatója, Eltze felkereste Tahy László berni magyar követet 
és a következőket közölte vele: a gyár a csőd szélén áll és a svájci törvények értelmében a 
gyár ellen csődöt kell kérni, mert a svájci kereskedelmi törvények szerint ez kötelességük, 
mihelyt az, általuk vezetett vállalat veszteségei a részvénytőke felét meghaladják. A csőd 
pedig elkerülhetetlen lesz, ha a Honvédelmi Minisztérium a leszállításból eredő kötelezettsé
gének nem tesz eleget. Csőd esetén pedig a csődtömeggondnok kezébe kerülnek a vállalat 
ügyeinek az intézése, aminek következtében elkerülhetetlenné válik, hogy a magyar kormány 
fegyverrendelési üeve a nyilvánosság elé ne kerüljön. 

A Honvédelmi Minisztérium a botrány kipattanása elkerítése céljából azonnal intézkedett 
és közölte a solothurni gyárral, hogy a Magyar Nemzeti Bank 1934 január folyamán kb. 
200—250 0"0 svájci frankot fog a gyár rendelkezésére bocsátani és amenny-'ben Thav követ el 
tudja intézni a svájci kormánynál a soloturni követelések kielégítésére addicionális beviieli 
lehel őség engedélyezését, úgy a minisztérium 120 vagon mészammonsalétrom műtrágyát tudna 
leszállítani. 

Eltze gyárigazgató szerint a követelés kielégítése addicionális árubehozatal útján nem volt 
lehetséges, mert az elvállalt és már esedékes készpénzfizetés tejesítése nélkül a gyár csődje 
elkerülhetetlen. Hogy miként intéződött el a kérdéses ügy, arra vonatkozóan nincsenekada-
taink. (Lásd OL. Küm. Res. pol. 1934 — 41 — 71. Követjelentés. Titkos.; OL. Küm. Res. pol, 
19*4 _ 4i i l . ; OL. Küm. Res. pol. 19?3 — 41 — 544. Jelentés. Titkos.) 

72 Vi+éz Dr. Moór Gy.; Érték-e a Nemzetek Szövetsége az emberiség számára. Budapest,. 
1932. 26. o. 

73 OL. Küm. Res, pol. 1934 — 41 — 701. 
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kormány mögött. Ezt különben a képviselőház külügyi bizottságának leg
utolsó ülésén határozottan ki is jelentettem. 

Csak azért írom ezeket a sorokat, mert nem szeretném, ha álláspontomat 
illetőleg téves megítélések kerülnének forgalomba."74 

Egyesegyedül a Kommunisták Magyarországi Pártjának lapja, az „Üj 
Március" hívta fel a figyelmet arra a titkos fegyverkezésre, amelyet Beth
len miniszterelnök és kormánya folytatott. Az „Üj Március" megírja, hogy 
a Duna-Tisza közén és a Dunántúlon, jelentős számú üteget és szétszedett 
repülőgépeket helyeztek el illegálisan.75 

A hirtenbergi fegyverszállítások is fontos lépcsői voltak annak a politi
kának, amely Magyarországot a második világháborúba sodorta. Az illegá
lis hadianyag-szállítások, ha minimális vonatkozásban is, de lehetővé tet
ték, hogy Horthy-Magyarország is katonailag felsorakozzék ama agresszív 
és revansista erők mögé, amelyeknek hasonló területszerzési céljaik voltak. 
A fasiszta államok a békeszerződésekben megállapított határoknak erősza
kos úton történő megváltoztatására készek voltak, hogy így imperialista cél
jaikat elérjék. Hirtenberg, illetve a fegyverszállítások főleg ebből a szem
pontból nagy óvatosságra kellett volna, hogy intsék a nyugati államokat. 

A magyar revíziós politika tartalma egyet jelentett a titkos fegyverkezés
sel, az agresszióra való felkészüléssel, az új világháború kirobbantása ér
dekében. Nem lehet vitás, hogy a fasiszta magyar kormány megkereste és 
megtalálta volna az utat a nemzetközi kötelezettségeit sértő fegyverkezésre 
abban az esetben is, ha a leplezett és az osztrák kormány által támogatott 
szállítások nem sikerültek volna. 
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ПАЛ НАНДОРИ: 

ПОСТАВКА ОРУЖИЯ В ХИРТЕНБЕРГ 

Резюме 

Мирные договора, заключённые после первой мировой войны в окресностях Пари
жа, ставили военное разоружение побеждённых центральных держав под международ
ный контроль. Статьи Трианонского договора — от 102 по 143 — содержат распоря
жения в связи с разоружением Венгрии. Эти распоряжения показали явное намере
ние побеждающих держав Антанты венгерскую королевскую власть на долгое время 
лишить возможности создания сильной армии, чтобы у неё не было возможности 
совершить наступление на соседные страны с целью насильственного захвата террито
рий, отданных по трианонскому мирному договору этим странам. 

По трианонскому мирному договору Венгрия подвергалась всем осмотрам, принятым 
голосованием большинства в Совете Лиги Наций. На основе этих распоряжений дер
жавы антанты обеспечили себе право инвестигация в военные вопросы. Эти распоря
жения всячески оскорбляли суверенитет венгерской королевской власти. Венгерское 
правительство уже с самого начала старалось игнорировать это право. Причиной этого 
явля.*огь следующее: трианонский мирный договор разрешил организацию и создание 
35 000-ной армии. Венгерское правительство стремилось аннулировать территориаль
ные решения мирного договора и сделало всё возможное для того, чтобы обойти усло
вия, имеющие военный характер, тайно заготовить оружие из-за границы и обла
дая им создать дееспособную, сильную армию. Достигать территориального восстанов
ления можно только с помощью сильной, хорошо вооружённой армии. Именно по
этому уже в 1927 г. во время подписания италянско-венгерского договора о дружбе 

74 ОЬ. К й т . СаЫпе!;. 1933 — Какзг . 35 — Кез. уе§уез . — 6/МК. ген. 
75 тЗ] мйгсШз, 1930. аргШз 4. 32. 79. о. 



премьер-министр Италии Муссолини и премьер-министр Венгрии Иштван Бетлен за
ключили тайное военное соглашение о том, что Италия постепенно и тайно будет по
ставить Венгрии оружие. Таким образом — вопреки международному праву — нача
лось создание венгерских вооружённых сил. Первые значительные транспорты оружия 
были направлены в 1928 г. на австро-венгерскую пограничную станцию Сентготхард, 
где они были разоблачены. Неприятный случай в Сентготхарде показал, что Венгрия 
является главной участницей незаконной акции, которая предназначена вести реван
шистскую внешнюю политику. 

Лига Наций ещё не успел закончить обсуждение сентготтхард :кого дела, когда 
нталянское и венгерское правительства уже договорились отправлять из Италии 50 
вагонов оружия в Австрию в Хиртенберг. Несмотря на то, что тайный транспорт 
снова разоблачен, 10 вагонов оружия удалось перевести в Венгрию. Страны малой 
антанты и Франция дипломатическим путём направили ноту венгерскому правитель
ству с вопросом; получила ли Венгрия через Австрию международный транспорт 
оружия, откуда и в каком количестве? В ответе венгерское правительство заявило, 
что для него никакой транспорт оружия не поступил. Австрийское правительство то
же отрицало тайную поставку оружия. Оно признало то, что из Италии поступило 
оружие на австрийский завод в Хиртенберг с целью ремонта. Но после ремонта ору
жия весь транспорт немедленно отправляют в Италию. Утверждение по которому из 
Хиртенберга было перевезено оружие в Венгрию, не соответствует действительности 
— заявило австрийское правительство. 

Страны малой антанты и французское правительство информировали Совет Лиги 
Наций об условиях и количестве поставки оружия. Но Совет под сильным нажимом 
английской дипломатии не занимался нотой. Английское правительство дало понять 
странам малой антанты, что совет не будет заниматься хиртенбергским делом, так как 
Италию нельзя оскандалить. Таким образом официальная западная политика сняла 
хиртенбергское дело с повестки дня. После 15 марта 1934 г. снова возобновились 
тайные перевозки из Хиртенберга в Венгрию. 

Поставка оружия из Хиртенберга являлась важным этапом той политики, которая 
толкава Венгрию во вторую мировую войну. 
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PÄL NÄNDORI: 

DER HIRTENBERGER WAFFENTRANSPORT 

Resümee 

Laut in der Umgebung von Paris abgeschlossenen Friedensverträge der ersten 
Weltkrieges, ist die Abrüstung der besiegten Zentralmächte unter interna
tionale Kontrolle gestellt worden. Die militärischen Bestimmungen über die 
Beschlüsse der Abrüstung Ungarns enthalten die Artikel 102 bis 143 des 
Friedenvertrages von Trianon. Im Sinne dieser Beschlüsse war die unbestreitbare 
Absicht der siegreichen Ententemächte den königlichen ungarischen Staat dauernd 
der Möglichkeit des Ausbaues beziehungsweise der Aufstellung einer starken 
Armee zu entziehen, damit er gegen die Nachbarstaaten nicht agressiv auftreten 
könne, um die in den Friedensvertrag von Trianon abgetrenten Gebiete mit 
Gewalt zurückerobern nicht im Stande sein könne. Im Sinne des Frieden
vertrages von Trianon hat sich Ungarn iedwede Untersuchung unterworfen, die 
der mit Stimmenmehrheit gebrachte Beschluss des Völkerbundes notwendig 
findet. Laut dieser Beschlüsse haben sich die Ententemächte über alle militä
rischen Fragen ein Investieationsrecht gesichert. Diese Verfügungen verletzten 
in jeder Hinsicht die Suverinität des königlich-ungarischen Staates. Von Anfang 
an war das nicht eingestandene Verlangen der ungarischen Regierung, dass die 
Investigation baldmöglichst aufhöre. 

Der Grund dazu war wie folgt- Der Frirdensvertrag von Trianon bewilligte die 
Organisation und Aufstellung einer Armee von 35.000 Mann. Die ungarische 
Regierung, die die territorialen Verfügungen des Trianon Vertrages für ungültig 



erklären wollte, bemühte sich, die; militärischen Vorschriften des Vertrages zu 
umgehen und im Geheimen aus dem Ausland Waffen zu beschaffen und in deren 
Besitz eine aktionsfähige, starke Armee aufzustellen. Die Revindikation der 
entrissenen Gebiete hätte die Regierung nur mit einer gut bewaffneten Armee 
erreichen können. Zu diesem Zwecke haben Mussolini der italienische und 
István Bethlen der ungarische Ministerpräsident bei der Unterzeichnung des 
italienisch—ungarischen Freundschaftsvertrages auch einen geheimen Militär
vertrag abgeschlossen, dass Italien im Geheimen an Ungarn graduell Waffen 
liefert und so begann man zuwider dem internationalen öffentlichen Recht die 
ungarische Wehrmacht auszubauen. Die erste grössere Waffenlieferung erfolgte 
im Jahre 1928, die in der Szentgotthárder Übergangstation entdeckt wurde. Die 
Affäre von Szentgotthárd zeigte, dass die ungarische Regierung in einer illegiti
men Aktion die Haimtro^e spielt und eine revanchistische Aussenpolitik zu un
terstützen wünscht. Der Völkerbund hatte die Szentgotthárder Angelegenheit noch 
nichteinmal abgeschlossen, als die italienische und ungarische Regierung schon 
üDc?remi<amen um 50 Waggon Waffen aus Italien nach Österreich in den Ort 
Hirtenberg abzusendeten. Der Inhalt der geheimen Lieferung wurde neuerdings 
entdeckt, trotzdem gelang es von den Waffen 10 Waggons nach Ungarn zu 
schicken. 

Die Kleine-Entente und Frankreich schickten eine diplomatische Note an 
Ungarn, ob eine internationale Waffentransport über Österreich nach Ungarn 
gekommen sei, wieviel, woher usw. Die ungarische Regierung behauptete in 
ihrer Antwort, dass nach Unfprn 'herh^upt "ein Waffen transport eingetroffen 
sei. Die österreichische Regierung gab auch eine Deklaration heraus, in welcher 
sie jede heimliche Waffensendung verneinte. Sie gab zu, dass zwar ein Transport 
,von reparaturbedürftigen Waffen aus Italien nach Hirtenberg kam und übergab 
man sie einer österreichischen Fabrik. Sie werden nach der Reperatur nach 
I ta lén zurückgesendet werden. Die Behauptung, dass aus Hirtenberg Waffen nach 
Ungarn geschickt worden wären, e n t s a n n t nicht der Wahrheit. Die Staaten 
der Kleinen-Entente und Frankreich berichteten dem Völkerbund in einer 
Note den Sachverhalt des Waffentransportes und von seiner Grösse. Auf energi
schen Druck der englischen Diplomatie befasste sich der Rat nicht mit der Note. 
Die englische Regierung teilte den Staaten der Kleinen-Entente mit, dass aus der 
Hirtenberger Affäre vor dem Rat keine Verhandlung stattfinden darf, da man 
Italien nicht an den Pranger stelen kann. Damit hat die amtliche westliche 
PotiťV über die Hirtenberger Affäre zur Tagesordnung übergegangen. Nach dem 
15. März 1934 begannen wieder ď» »ebeimen WafPentransporte aus Hirtenberg 
nach Ungarn. Die Hirtenberger Waffentransporte bildeten eine wichtige Stufe 
in jener Politik, die Ungarn in den 2. Weltkrieg gerissen hat. 
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K Ö Z L E M É N Y E K 

KONSZTANTYIN ROKOSSZOVSZKIJ 
a Szovjetunió marsallja, a Szovjet Fegyveres 
Erők egyik kiváló hadvezére 1968. augusztus 
3-án, 12 éves korában Moszkvában elhunyt. Em
lékének adózva közöljük a sztálingrádi csatáról 

szóló visszaemlékezését. 

GYŐZELEM A VOLGÁNÁL 

K. Rokosszovszkij 

A második világháború egyik legjelentősebb eseménye a volgai csata 
volt, amely a hitleristák válogatott csoportosításának bekerítésével, majd 
szétzúzásával fejeződött be. Ebben a csatában részt vettek a Doni Front 
csapatai, amelyeknek parancsnoka voltam. E napok izgalmas eseményeit 
kívánom az olvasóknak elmondani. 

A Doni Front felkészülése az ellentámadásra 

1942. október végére a német fasiszta csapatok a sztálingrádi irányban 
válságos helyzetbe kerültek. Támadási lehetőségeik szinte teljesen kime
rültek. Az ellenséges erők főcsoportosításának szárnyai a Don és a Volga 
folyók között, valamint Sztálingrád térségében csak gyengén voltak fedez
ve. Ahhoz, hogy az elfoglalt körzetek védelmét kellőképpen megerősítsék, 
nem rendelkeztek elegendő tartalékkal. Utánpótlási vonalaik megnyúltak és 
nagyon sebezhetőkké váltak. A Legfelsőbb Főparancsnokság e tényezőket 
figyelembe véve dolgozta ki az ellenség megsemmisítésére irányuló had
műveleti terveket. 

A vezérkar által kidolgozott támadó hadműveleti terv e feladat végre
hajtásában három front csapataival számolt: a Sztálingrádi Fronttal, 
amely azt a feladatot kapta, hogy balszárnyával mérjen csapást a szarpai 
tavak körzetéből; a Doni Fronttal, amelynek az volt a feladata, hogy aktív 

•Megjelent a BoeHHo-HcTopHiecKH» ÄypHaA 1968. 2. s z á m á b a n . 
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tevékenységével az ellenség erőinek maximumát kösse le a Volga és a 
Don között, jobbszárnyának hadseregeivel pedig vegyen részt a támadás
ban, szorosan együttműködve jobb szomszédjával, az újra létrehozott Dél
nyugati Fronttal. A főcsapást ez utóbbinak kellett mérnie a Don déli partján 
levő hídfőkből. 

Mind a Legfelsőbb Főparancsnokság, mind a vezérkar nagyon szeren
csésen választotta meg a főcsapás pillanatát. Az ellenséggel szemben 
ugyanis előnyben voltunk: lehetőségünk nyílt arra. hogy a tervezett csa
pások támadási arcvonalszakaszain erő- és eszközfölényt hozzunk létre. 
Csupán arra kellett ügyelnünk, hogy az ellenség ne erősíthesse meg védel
mét, és ne tudja átcsoportosítani főerőit a folyóközből tartalékok képzé
sére. 

Mindannyian éreztük, hogy ebben a helyzetben nem szabad késieké 1-
nünk. Tudta ezt a Legfelsőbb Főparancsnokság és a vezérkar is, s ezért a 
hadműveletek előkészítése gyorsított ütemben folyt. November 3-án és 
4-én a Legfelsőbb Főparancsnokság képviselője, Zsukov hadseregtábornok 
a Délnyugati Front 21. hadseregénél értekezletet tartott a főcsapás végre
hajtására kijelölt hadseregek és hadosztályok parancsnokaival. Ezen az 
tanácskozáson én is részt vettem vezérkarom néhány tisztjével együtt. Itt 
dolgoztuk ki a Doni és a Délnyugati Frontok csatlakozásán megvaló
sítandó együttműködés kérdéseit. Hasonló megbeszélés volt a Sztálin
grádi Frontnál is. 

Az ellentámadás tervének kidolgozásával egy időben a Legfelsőbb Fő
parancsnokság utasításának megfelelően folyt a küszöbön álló hadművelet 
anyagi biztosítása is. A csapatokhoz folyamatosan érkeztek a harckocsik
kal, lövegekkel és lőszerrel megrakott szerelvények. A szovjet nép nagy 
erőfeszítéseket tett, hogy a sorsdöntő napokban ellássa a hadsereget mind
azzal, ami a győzelemhez szükséges. Frontunk minden katonája pedig ké
szült arra, hogy valóra váltsa a nép reményeit. 

A Doni Front a vezérkar által kidolgozott tervben azt a feladatot kapta, 
hogy a Donon levő hídfőállásból Kletszkajánál, valamint Kacsalinszkaja 
körzetéből menjen át támadásba, verje szét az ellenálló ellenség erőit, 
majd Vertyacsij általános iránnyal nyomuljon előre, a Délnyugati Front csa
pataival együttműködve kerítse be és semmisítse meg a fasiszta hordát a 
kis Donkanyarban. Ezt követően a Sztálingrádi és a Doni Front csapatai
nak részt kellett venni a bekerített csoportosítás felszámolásában. 

A Donnál megvívott hosszú, aktív harc, valamint a folyók közötti tá
madó hadművelet lehetővé tette, hogy gondosan tanulmányozzuk az el
lenséget és a terepet. Ez a körülmény jelentősen megkönnyítette, hogy az 
egyes hadseregek feladatait pontosítsuk. Ennek eredményeként azok több 
időhöz jutottak a harc megszervezéséhez. 

Amikor a front magasabbegységei számára meghatároztuk a tennivaló
kat, a 65. hadseregnek különleges szerepet szántunk: azt a feladatot kapta, 
hogy a Délnyugati Front 21. hadseregével együtt főcsapást mérve törje át 
az ellenség arcvonalát és semmisítse meg ellenálló erőit, ezt követően tör
jön előre délkeleti irányban Vertyacsij felé, majd a szárnyakról és a mö
göttes területekről támadja meg az ellenséges védelem doni szakaszát. 
Intézkedtünk, hogy ez a hadsereg — még más magasabbegységek gyengíté
sének árán is — minden lehető eszközzel meg legyen erősítve. 

Felettébb bonyolult feladat hárult a mi 24. hadseregünkre is, amely azÇ 
a parancsot kapta, hogy a folyók között támadva — jobbszárnyával a 
Donra támaszkodva — törje át az ellenség védelmét, majd nyomuljon elő
re Vertyacsij irányába és akadályozza meg a 65. és 21. hadseregekkel 
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szemben tevékenykedő hitleristák visszavonulását. Meg kell mondanom, 
hogy ennek végrehajtása azokkal az eszközökkel, amelyeket a parancsnok
ság nekünk megerősítésre biztosítani tudott , nagyon nehéz feladat volt. 
Az alárendelt harckocsihadtest is csak 18 bevethető harckocsival rendel
kezett. 

Mivel a 66. hadsereg megerősítésül semmilyen kiegészítő eszközt nem ka
pott, csak korlátozott feladattal bízhat tuk meg: akt ív tevékenységgel kösse 
le a vele szemben levő ellenséges erőket. 

Az 1942. november 19—23-i ellentámadás 

A nagyon szoros határ idő ellenére a Doni Front csapatai az előírt á t 
csoportosítást időre végrehaj tot ták és elfoglalták megindulási helyzetüket 
a támadáshoz. Mindezért elismeréssel tar tozunk a front- és hadseregtör
zsek, fegyvernemek parancsnokadnak és beosztottainak, valamint a front 
alárendeltségébe tartozó szolgálati ágak vezetőinek, akik mindent megtet
tek, hogy a kitűzött feladatokat sikeresen végrehajthassuk. 

A tüzérségi előkészítés előtt a kisegítő vezetési pontra mentem, amely 
a Batov vezette 65. hadsereg sávjában volt. Ugyancsak ide érkeztek: Tye-
legin tábornok, a front hadi tanácsának tagja, Kazakov, a tüzérség pa
rancsnoka, Rugyenko, a 16. légi hadsereg parancsnoka és mások. Sűrű köd 
volt. Az időjárás hajnalra sem változott. 

A tüzérségi előkészítés kezdetének időpontja rohamosan közeledett. A 
jelenlevő tábornokokkal behatóan megbeszéltük, hogy a kialakult helyzetben 
milyen módosításra van szükség, és azonnal kiadtuk a megfelelő rendel
kezéseket. Pontosan a meghatározot t időben a Doni Front tüzérsége és a 
igárda aknavetők tüzet zúdítottak az ellenségre. Ezzel megkezdődött a 
történelmi jelentőségű csata. 

Rugyenko tábornok nagyon ideges volt : a 16. légi hadsereg repülőinek 
tervezett csapásai ugyanis a kedvezőtlen időjárás miat t lehetetlenné váltak. A 
repülők és támadó egységeink harci szellemének növelése érdekében azon
ban engedélyeztem, hogy a repülőket páronként és egyenként bevessék. 
Ellenséges repülőgépek a nap folyamán alig mutatkoztak. A harcteret el
borító sűrű köd miat t nem láthat tuk, mi tör ténik ott, ahol szakadatlanul 
dübörögtek a tüzérségi lövedékek, villogtak a nehéz reakt ív aknák (M—31) 
robbanó fényei. Nem segített semmiféle optikai berendezés — igaz, ennek 
hiányát figyelő pontunkon nem is éreztük. 

Elérkezett a tüzérségi tűz áthelyezésének az ideje, majd kisvártatva fel
zúgott az elnyújtot t „hu r r á " kiá l tás : megcsikordultak a harckocsik hernyó
talpai. 

Megkezdődött a roham. 
Mindannyiunkat , akik a figyelőponton tar tózkodtunk, egy gondolat nyug

talaní tot t : milyen lesz az eredmény? 
A köd lassan oszladozott, és a harctér egyes részei szemünk elé tárult . 

Gyalogságunk éppen egy magaslatot rohamozott Kletszkaja körzetében, 
amelyet az ellenség erősen tar tot t . Látható volt, amint ka toná ink a kiszö-
gellésekbe kapaszkodva tör tetnek felfelé. Sokan visszacsúsztak, de egy
mást önfeláldozóan segítve kapaszkodtak egyre feljebb, tűzzel árasztva el 
a fasisztákat. A németek nem állták a rohamot : a magaslatot elfoglaltuk. 
Az ellenség fővédelmi övében szakadások keletkeztek. 

A nap második felében a hit leristák ellenlökést haj tot ták végre a 65. 
hadsereg egységei ellen, ezzel lelassították támadásunkat . Ebben a hely-
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zetben Batov hadseregparancsnok harcba vetette a gyorsan mozgó csoport
ját, amely megkerülte a támpontokat, majd a~ hadsereg jobbszárnyának 
egységeivel az ellenség szárnyára és mögöttes területére irányuló csapá
sokkal meggyorsította az előremozgást az ellenség védelmének mélységé
be. A Legfelsőbb Főparancsnokság által jóváhagyott tervnek azonban az 
a része, mely előírta, hogy a 24. hadseregnek meg kell akadályoznia a 65. 
és 21. hadseregek által támadott német erők visszavonulását a Don keleti 
partjához, nem járt sikerrel. A fasiszták a megerősített állásokra támasz
kodva szilárdan tartották az elfoglalt területet. (Ezeket az állásokat még 
a mi műszaki csapataink építették ki, s a németek két hónapon át tökéle
tesítették.) A 24. hadsereg a rendelkezésre álló eszközökkel az áttörést nem 
tudta megvalósítani. 

November 23-án a Délnyugati és a Sztálingrádi Frontok csapatai szét
zúzták az ellenség ellenállását, majd csapásmérő csoportjaik összetartozó 
szárnyaival Szovjetszkij és Kalács körzetében egyesültek — ezzel befejez
ték a németek egész sztálingrádi csoportosításának bekerítését. Ez hatal
mas siker volt, és határtalan volt az örömünk. 

Első harcok a bekerített ellenséggel 

A Legfelsőbb Főparancsnokság a Sztálingrád térségében körülzárt 6. és 
14. páncélos hadseregek megsemmisítését a Doni és a Sztálingrádi Frontok 
csapataira bízta. A feladat végrehajtásához a csapatok azonnal — a tá
madás megszakítása nélkül hozzá is fogtak. Nyugati és északi irányból 
a Doni Front 21., 65. és 66.1, míg délről és keletről a Sztálingrádi Front 57., 
64. és 62. hadseregei vonták mind szorosabbra a bekerítés gyűrűjét. 

A Legfelsőbb Főparancsnokság a bekerített ellenség gyors felszámolá
sát követelte. Számunkra ez teljesen érthető volt, hiszen a hitleristák meg
semmisítése esetén nemcsak jelentős számú csapatok szabadulnak fel — 
amelyekre a kialakult hadászati helyzetben az arcvonal más szakaszain 
oly nagy szükség volt —, hanem adva volt az a lehetőség is, hogy a vasút
vonalat a Rosztov felé támadó csapatok ellátási céljaira használjuk fel. A 
megoldandó feladat fontosságának tudatában mindent elkövettünk annak 
mielőbbi végrehajtása érdekében. A frontok vezető beosztású parancs
nokai és politikai munkásai valamennyien a csapatoknál tartózkodtak. 

Néhány napi megfeszített harc tapasztalatai megmutatták: a bekerített 
ellenség felszámolása jóval több időt vesz igénybe, mint gondoltuk; a had
műveletet gondosan meg kell szervezni és elő kell készíteni; a frontok 
együttműködését körültekintően ki kell dolgozni. Legcélszerűbb lett volna 
úgy dönteni, hogy az egész hadművelet vezetése egy kézben összpontosul
jon, megbízva ezzel valamelyik front parancsnokát. Mi a Doni Front tör
zsében fontolgattuk, mérlegeltük ennek a lehetőségét. Hogyan lesz, ha az 
egész hadművelet irányítását mi kapjuk meg? 

Ilyen határozat meghozatalát a bonyolult helyzet is sugallta. A Doni 
és a Sztálingrádi Frontok csapatainak szorítójában levő ellenséges erők 
igen nagy (nyugati-keleti irány 70—80 km, észak-déli irány pedig 30—40 
km) területen helyezkedtek el. A védelmi vonal lerövidülése esetén az el
lenségnek lehetősége nyílt arra, hogy csapatai harcrendjét jelentősen fel
töltse, s e területen levő védelmi berendezéseket pedig felhasználja a tar-

1 A főhadiszállás 1942. november 27-én kelt direktívája szerint a 21. hadsereget a dél
nyugati arcvonalról a doni arcvonalra helyezte át. 
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tós védelem gyors megszervezésére. Teljesen érthető, hogy alakulataink, 
amelyek a szakadatlan támadások során érzékeny veszteségeket szenved
tek, ilyen védelem leküzdését nem tudták menetből megoldani. A hit
leristáknak még az az előnyük is megvolt, hogy a gyűrűn belül manőve
rezzenek, erőket dobjanak át bármely veszélyeztetett irányba. 

A fentiek ismeretében világossá vált előttünk, hogy a bekerítés teljes 
arcvonalán támadást folytatni — annak speciális és alapos előkészítése és 
az ehhez nélkülözhetetlen megerősítő eszközök pótlása nélkül — célsze
rűtlen; sikereket nem érünk el, csak szükségtelen veszteségeket szenve
dünk. Becsületbeli kötelességemnek tartottam, hogy erről a legfelsőbb főpa
rancsnokot tájékoztasam és jelentsem: célszerű lenne az egész hadműve
let vezetését az egyik frontra bízni (mindegy, hogy a Doni, vagy Sztálin
grádi Front lesz is az, s alárendelni neki minden csapatot, amelyek a beke
rítés belső arcvonalán tevékenykednek). 

December elejére a bekerítés külső arcvonala 40—100 km-re távolodott 
el a belső arcvonaltól — ezzel kedvező helyzet alakult ki a bekerített el
lenséges erők felszámolását célzó hadművelethez. E feladat megoldásához 
azonban az erők kevésnek bizonyultak. 

A Legfelsőbb Főparancsnokság sürgető követelésére — amelyet a hoz
zánk érkezett vezérkari főnök, Vasziljevszkij közölt velünk — december 
elején megkezdődött Doni és Sztálingrádi Frontok csapatainak soron kö
vetkező támadása. A harcok folyamán kiderült, hogy a gyalogsági táma
dásunkat megelőző hosszú tüzérségi előkészítés idejét az ellenség arra hasz
nálta fel, hogy tartalékokat vonjon a feltételezett csapás helyére és azt kö
vetően tűzzel, ellenlökésekkel visszaverje támadásunkat. Ezzel számolva 
alkalmazni kezdtük az ellenség védelmi rendszerében levő objektumok 
egymás utáni elfoglalásának módszereit. A jól felkészített, tüzérséggel és 
harckocsikkal megerősített csapatok váratlanul és határozottan rohamoztak 
és foglalták el az objektumokat. A meglepetés érdekében az ilyen tevé
kenységet nappal és éjjel egyaránt tüzérségi előkészítés nélkül hajtottuk 
végre. A roham az elfoglalandó objektumokra mért tüzérségi tűzzel egy 
időben kezdődött. Amikor a rohamozó gyalogság a kísérő harckocsikkal 
együtt betört a peremvonal első árkába, a tüzérség a mélységbe és a szár
nyakra helyezte át a tüzet. Ezalatt a lövészalegységek lefogták az ellensé
ges tűzfészkeket, megsemmisítették a fasisztákat, majd továbbfejlesztették 
a sikert az ellenség védelmének mélységében. Alkalmaztunk más módszere
ket is. 

A Doni és a Sztálingrádi Frontok csapatai december közepére érzékeny 
veszteségeket okoztak az ellenségnek élőerőben és technikában egyaránt. 
Arra kényszerítették a fasisztákat, hogy az amúgy is korlátozott lőszerkész
letéből jelentős mennyiséget használjanak fel. 

A németeket a Dontól mintegy 20—30 km-el szorítottuk a Volga irányá
ba. Az arcvonal hossza 170 km-re rövidült. A harcok nehézségeinek jobb 
megértéséhez — ha röviden is — szólni kell azokról a feltételekről, amelyek 
között a bekerített hitleristák elleni tevékenység folyt. 

Sztálingrád körzetében a terep hullámos sztyeppe, kisebb magaslatok
kal, enyhén ereszkedő lejtőkkel. Az egész területet meredek, szakadékos 
partú horhosok szelik át. A magaslatok, száraz erek és települések az el
lenség számára lehetővé tették, hogy a körzet tartós védelmét megszer
vezze, rejtve helyezze el állományát és különböző típusú raktárakat épít
sen. A tél bővelkedett erős szelekben és gyakori hófergetegekben : a napi 
középhőmérséklet minusz 18° körül mozgott, sőt gyakran elérte a minusz 
22—23°-ot is. A hó jól takarta az ellenséges védelmi berendezéseket, nagyon 
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megnehezítette a figyelést, valamint az egyes tűzfészkekre, árkokra és fe
dezékekre lőtt tűz vezetését. 

A Legfelsőbb Főparancsnokságnak küldött jelentéseim — amelyekben 
arról szóltam, hogy az elénk állított feladatot nem tudjuk végrehajtani, ha 
nem biztosítanak elegendő időt az átcsoportosításra, és nem kapjuk meg 
a szükséges kiegészítéseket — végül is meghallgatásra találtak. A Doni 
Front megerősítésére rendelték a teljesen feltöltött 2. gárdahadsereget, 
amelynek állományában egy harckocsikkal felszerelt gépesített hadtest is 
volt. Ez jelentős erő volt, nekünk pedig — nagy esemény. Valamennyien 
felélénkültünk. 

A 2. gárdahadsereg beérkezését meg sem várva a front parancsnoksága 
és törzse hozzáfogott a következő hadművelet tervének kidolgozásához, 
amely a körülzárt csoportosítás felszámolását rövid időben szabta meg. A 
Legfelsőbb Főparancsnokság nálunk tartózkodó képviselőjére, Vasziljeszkij-
re hárult az a feladat, hogy koordinálja a hadműveletet végrehajtó két 
front tevékenységét. Ezért Vasziljeszkij tevékenyen részt vett a hadmű
velet tervének kidolgozásában. 

A terv fő elgondolása: a bekerített csoportosítást két irányú csapással 
kettévágjuk és aztán egyenként megsemmisítjük. Ebből a hadműveleti 
tervből kiindulva a Doni Front csapatai nyugatról keleti irányba mérik a 
csapást, azzal a feladattal, hogy találkozzanak a Sztálingrádi Front alaku
lataival, amelyek délkeleti irányból csapnak rá az ellenségre. 

Ez az elgondolás megmaradt a hadmüvelet egész ideje alatt. Igaz, a 
helyzettől függően és a feladat végrehajtásának módszereit tekintve a 
terv részleteiben módosult, a fő feladat azonban — azaz a bekerített cso
portosítás kettévágása a főcsapásnak nyugatról keletre való mérésével 
megmaradt. 

A kidolgozott terv szerint Malinovszkij tábornok 2. gárdahadserege 
frontunk közepén keskeny sávon méri a csapást; tőle jobbra támad 
Csisztjakov tábornok 21. hadserege, mely főcsoportosítását (a 2. gárdahad
sereggel érintkező) balszárnyára összpontosítja. Tőle balra pedig Batov 
tábornok 65. hadserege rohamoz, amelynek főcsoportosítása ekkor a jobb
szárnyon volt. 

Erre a csapásra tehát három olyan hadsereg erőit kívántuk bevetni, me
lyek legjobban voltak megerősítve tüzérséggel, harckocsikkal, önjáró lö
vegekkel és más haditechnikai eszközökkel. Rugyenko tábornok 16. légi 
hadserege is arra kapott parancsot, hogy teljes erejével ebben az irányban 
tevékenykedjék. A Doni Front többi hadseregei, Galanyin tábornok 24. és 
Zsadov tábornok 66. hadserege, pedig azt a feladatot kapták, hogy a rájuk 
eső arcvonalszakaszon aktív tevékenységgel akadályozzák meg, hogy az el
lenség erőket tudjon vonni támadásunk főirányába. 

Ezt a tervet december 9-én terjesztettük a Legfelsőbb Főparancsnokság 
elé, ahol jóvá is hagyták. Mialatt a 2. gárdahadsereg a számára kijelölt 
körzethez közeledett, megérkezett hozzánk Zavorikinóba Malinovszkij 
hadseregparancsnok — a hadsereg néhány vezető beosztású munkatársá
val — abból a célból, hogy kidolgozzuk és összehangoljuk a többi hadsereg
gel való együttműködés feladatait. Az arcvonalon azonban eddig olyan ese
mények történtek, amelyek következtében az eredeti tervünket jelentősen 
módosítani kellett. 

December 12-én reggel a Kotyelnyikovo irányában az ellenség ellentá
madásba ment át és visszavetette a bekerítés külső arcvonalán tevékeny
kedő Trufanov tábornok 51. hadseregének egységeit. A Sztálingrádi Front 
parancsnoka, Jeremenko tábornok attól tartva, hogy az ellenség sikereit to-
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vábbfejlesztve felmentheti bekerített csapatait, azzal a kéréssel fordult 
a Legfelsőbb Főparancsnoksághoz és annak képviselőjéhez, Vasziljevszkij-
hez, hogy a beérkező 2. gárdahadserget adják át neki. Jeremenko ezt a 
hadsereget Sztálingrád körzetében bekerített fasiszták segítségére siető 
Manstein csapatai ellen akarta felhasználni. 

Erről a kérdésről Vasziljevszkij jelenlétében telefonon beszélt a legfel
sőbb főparancsnokkal. Amikor Vasziljevszkij átadta nekem a kagylót, azt 
mondta, hogy szerinte a körülzárt ellenség felmentésére irányuló támadás 
megállítása a 2. gárdahadsereg átadásával megoldódik, ő ezt a javaslatot 
támogatja. 

Sztálin azt kérdezte, mi a véleményem erről a kérdésről. Miután tőlem 
erre vonatkozóan tagadó választ kapott, továbbfolytatta a beszélgetést Va
sziljevszkij j el, aki állhatatosan bizonygatta, hogy a nevezett hadsereget a 
Kotyelnyikovo irányában támadó ellenséges erők ellen akarják felhasznál
ni. Azt is mondta többek között, hogy Jeremenko tábornok kételkedett 
abban, hogy a rendelkezésre álló erőkkel vissza tudja verni ezt a táma
dást, és hogy ő maga nem lát más kiutat. 

Rögtön ezután a legfelsőbb főparancsnok közölte velem, egyetért Va
sziljevszkij érveivel, és hogy az én tervem — a 2. gárdahadsereget felhasz
nálva számoljunk le először a bekerített csoportosítással — bátor és fi
gyelmet érdemel, de olyan helyzetben, amelyről őt Alekszandr Mihajlovies 
(Vasziljevszkij — a Ford.) tájékoztatta, azt megvalósítani nagyon kocká
zatos. Ezért a 2. gárdahadsereget azonnal irányítsam Kotyelnyikovo kör
zetébe, ahol Jeremenko parancsnoksága alá fog tartozni. 

Miután meghallgatta rövid jelentésemet arról, hogy a 2. gárdahadsereg 
részvétele nélkül a Doni Front képtelen a tervezett hadműveletet — a beke
rített ellenség megsemmisítését — végrehajtani, egyetértett azzal a javas
latommal, hogy ideiglenesen halasszuk el a hadműveletet. Megígérte, hogy 
megerősítik a front csapatait megfelelő mennyiségű crőkkel és eszközökkel. 
A tüzérségre és a lőszer kiegészítésére vonatkozóan azt mondta, hogy ki
küldi Voronov tábornokot, a Vörös Hadsereg tüzérparancsnokát. 

A bekerített ellenség felszámolását a Doni Frontra bízzák 

Nem sokkal a legfelsőbb főparancsnokkal folytatott beszélgetés után 
megkaptuk rendelkezését, mely szerint a bekerítés belső arcvonalán tevé
kenykedő valamennyi erőt a Doni Front alárendeltségébe kell utalni. A 
Legfelsőbb Főparancsnokságnak ez az intézkedése célszerű volt, s mi azon
nal kapcsolatba léptünk az 57., 64. és a 62. hadseregekkel. A feladatot na
gyon gyorsan megoldottuk, mivel ezt a kérdést törzsünk már előzőleg ki
dolgozta. 

Miután az új hadseregekkel megteremtettük az összeköttetést, elhatá
roztam, hogy e hadseregek parancsnokságaival és csapataikkal, valamint 
az általuk elfoglalt terepszakaszokkal személyesen is megismerkedem. A 
látogatást az 57. hadseregnél kezdtük, ahová a katonai tanács tagjával, Tye-
legin tábornokkal együtt érkeztünk. Ez a hadsereg a bekerítés arcvonalá
nak délnyugati részén helyezkedett el, mintegy 25 km szélességben. A vele 
szemben levő ellenség a Cservlenaja folyó bal partján volt védelemben 
azokban az állásokban, amelyeket annak idején még saját csapataink épí
tettek ki. A parancsnok, Tolbuhin tábornok nagyon jó benyomást tett ránk. 
Látszott, hogy érti a dolgát és képes arra, hogy bármilyen helyzetben hatá
rozottan irányítsa csapatait. A beszélgetés folyamán tréfásan jegyezte meg, 
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hogy nem épített volna ki olyan erős állásokat Sztálingrád alatt, ha tudta 
volna, hogy azokat neki még vissza is kell foglalnia. 

Ezután a 64. hadsereghez mentünk, amelynek mintegy 30 km széles arc
vonala volt a bekerítés déli részén — arccal észak felé. E hadsereg pa
rancsnoka Sumilov tábornok volt, tiszteletreméltó katona, aki jól elsajá
tította a hadtudományt és gazdag parancsnoki tapasztalatokkal rendelke
zett. Külsőleg a flegmatikus ember benyomását keltette, valójában azon
ban nagyon energikus és határozott volt. A vezetése alatt álló csapatok a 
Sztálingrádért folytatott harcokban megmutatták, hogy az ellenséget nem
csak védelemben, hanem támadás idején is képesek megverni. 

Ahhoz, hogy a 62. hadsereg csapatait elérjük, először át kellett kelnünk 
a folyó bal partjára, aztán visszatérni ismét a jobb partra, de ez már ma-

K. ROKOSSZOVSZKIJ VEZÉREZREDES A HARC MENETÉT SZEMLÉLI 
— 1943 JANUÁR 

gában a városban, Sztálingrádban volt. A Volga ebben az időben még 
nem volt teljesen befagyva, nagy jégmentes részek is látszottak rajta. 
Szerencsésen partot értünk, ahol már Csujkov tábornok, a hadsereg pa
rancsnoka, Gurov, a haditanács tagja és Krilov tábornok, a hadsereg 
törzsfőnöke várt ránk. 

Miután megismerkedtünk és egy keveset beszélgettünk, elmentünk a 
parancsnoki harcálláspontra, mely a haditanács tagjának a fedezékében 
volt. A 62. hadsereg egységei a folyópart keskeny szakaszát és a folyónál 
fekvő városrészt tartották. A városrészből csak romhalmaz maradt, amely
ből csak itt-ott emelkedett ki egy-egy félig épenmaradt épület. Ezekbe az 
épületekbe és a romokba fészkelték be magukat a szovjet harcosok, beve
hetetlen erődökké alakítva azokat. Ezek a harcosok hősiesen verték vissza 
az ellenség minden arra irányuló kísérletét, hogy a folyóba szorítsák őket 
és a várost teljesen elfoglalják. A 62. hadsereg csapatainak harci szelleme 
a nehézségek ellenére magas fokú volt. Mindannyian várták a támadás 
kezdetét és készültek is erre. 
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Majdnem ugyanúgy tértünk vissza, ahogy érkeztünk. Harcálláspontunk 
felé igyekezve még meglátogattuk a 66. hadseregnél Zsadovot. Ezen a had
seregen meglátszott, hogy szinte állandóan támadásban volt. A személyi 
állomány hiánya — különösen a gyalogságnál — elérte a 60—70 százalékot. 

Abból, hogy a 2. gárdahadsereget átadtuk a Sztálingrádi Frontnak, az 
következett, hogy a már kidolgozott hadműveleti tervünk jelentős mó
dosításra szorult. Figyelembe kellett vennünk, hogy az elénk tűzött fel
adatok végrehajtásához csakis a frontunk rendelkezésére álló erőkkel fog
hatunk hozzá. 

Számoltunk a legfelsőbb parancsnok ígéretével is, hogy bizonyos tech
nikai kiegészítést kapunk, amelynek mennyiségét Voronov tábornoknak 
kellett meghatároznia, aki mint a Legfelsőbb Főparancsnokság képvise
lője érkezett hozzánk. 

A terv alapja továbbra is ugyanaz az elgondolás volt. hogy a bekerített 
csoportosítást két részre kell vágnunk. Azonban most ezt egyetlen, a cso
portosítás középére mérendő — nyugat-keleti irányú — csapással kívántuk 
megvalósítani. A végső simításokat Voronov tábornok tevékeny közremű
ködésével végeztük el, aki december 19-én érkezett meg hozzánk Zavori-
kinóba. December 27-én a tervet benyújtottuk a Legfelsőbb Főparancs
nokságnak. 

Meg kell jegyeznem, hogy a bekerített ellenség a ,.katlanban" néhány 
jól felszerelt repülőtérrel rendelkezett, amelyek egyidejűleg nagy számú re
pülőgépet tudtak fogadni. A bekerített ellenség légi blokádjának megszer
vezésére hozzánk érkeztek Novikov és Golovanov repülőtábornokok. 

A front törzsének, továbbá a ' fegyvernemek és a különböző szolgálati 
ágak parancsnokainak hatalmas munkája, valamint Voronov, Novikov és 
Golovanov tábornokok komoly segítsége eredményeképpen a bekeríteti 
német fasiszta csapatok felszámolásának előkészítése megadott időre meg
történt. 

A főcsapás végrehajtását a 21., 65. és a 24. hadseregre bíztuk. Csapata
inknak a bekerített ellenség közepe ellen nyugat-keleti irányban intézett tá
madással két részre kellett vágnia a fasiszta erőket. Ügy terveztük, hogy 
a 65. hadsereg keskeny arcvonalszakaszon támad. Ezt a hadsereget maxi
málisan megerősítettük tüzérséggel, gárda aknavetőkkel, harckocsikkal és 
műszaki csapatokkal. A többi hadseregek (az 57., 64., 62. és a 66.) korláto
zott célú támadási feladatot kaptak. Ennek lényege az volt, hogy az egyes 
szakaszokon az ellenség minél nagyobb erőit kössék le és akadályozzák 
meg, hogy szakaszokról erőket vonjanak el a főcsapás irányába. A 16. légi 
hadsereg ugyancsak a főcsapás irányában tevékenykedett. 

Az előkészítés időszakában a front vezetése sokat tett a támadó hadmű
veletek sikerének biztosítására. A front és a hadseregek politikai appará
tusai nagy munkát végeztek a csapatoknál. A fő figyelmet arra fordították, 
hogy megerősítsék az alegységeknél a párt- és komszomolnszervezeteket. 
A kommunisták helyes elosztása erősítette a párt befolyását a személyi ál
lományban, ami természetesen növelte az egységek és alegységek harc
készségét. 

Ultimátum a bekerített ellenséghez 

Közeledett az új év — 1943. A zavorikinói harcálláspontukra sok elvtárs 
érkezett Moszkvából, Az új esztendőt meleg baráti körben ünnepeltük. Be
szélgetés közben valaki szóba hozta azokat a múltban előforduló eseteket, 
amikor a nehéz helyzetbe került ellenséghez megadásra felszólító ultimá-
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tumot intéztek. Az ultimátum gondolata nekünk is tetszett. Elgondolásun
kat jelentettük a vezérkarnak. Antonov tábornok, aki a vezérkari főnököt 
helyettesítette, megígérte, hogy a döntésről értesít, megjegyezve, hogy ne
künk minden eshetőségre számítva el kell készítenünk az ultimátum szö
vegét. 

Az ehhez feltétlenül szükséges forrásokkal nem rendelkeztünk, de közös 
erővel mégis összeállítottunk egy ilyen ultimátumot. Hamarosan telefo
náltak a Legfelsőbb Főparancsnokságról és közölték, hogy javaslatunk na
gyon tetszett Sztálinnak, és kérték, hogy azonnal készítsük el az ultimá
tumot. 

A Legfelsőbb Főparancsnokság kisebb javításokkal jóváhagyta a ter
vezetünket.2 Azt javasolták, hogy ezt a támadás előtt egy-két nappal nyújt
suk át a 6. Német Hadsereg parancsnokának, von Paulusnak. 

A Doni Front támadásának kezdetét, amely korábban január 6-ra volt 
tervezve, a Legfelsőbb Főparancsnoksággal folytatott beszélgetés után 10-re 
halasztottuk. 

A támadás időpontjáig az írásos és szóbeli propaganda minden eszközét 
felhasználtuk, hogy gyengítsük a katlanban levő ellenség ellenállását. A 
front törzse és politikai vezetése minden intézkedést a front katonai taná
csa által jóváhagyott terv szerint hajtott végre. Ebben a munkában nagy 
segítségünkre voltak azok a német antifasiszták, akik a német munkás
mozgalom kiemelkedő személyiségének, Walter Ulbricht-nak a vezetésé
vel nálunk, a Doni Frontnál dolgoztak. Hangszórókon keresztül felszólítot
ták a katonákat és tiszteket, hogy szüntessék be az értelmetlen ellenál
lást éš — amíg nem késő — tegyék le a fegyvert. 

Mivel a Legfelsőbb Főparancsnokság az ultimátum átadásának időpont
ját a támadás előtt második napban jelölte meg, úgy döntöttünk, hogy ja
nuár 8-án reggel nyújtjuk át az ellenségnek. A feladat végrehajtását a 
front felderítő szolgálatára bíztuk, amelynek vezetője egy nagyszerű ka
tona, kiváló elvtárs, Vinogradov tábornok volt. A parlamentereket nagy
számú önként jelentkezőkből jelöltük ki. Nehéz volt a választás. Végül is 
a csoportba Szmiszlov őrnagy parlamenter, Gyatlenko százados tolmács és 
a protokoll előírások szerint a jelző-kürtös került. Maga Vinogradov vál
lalta, hogy a peremvonalig kíséri őket. 

Az átadás előtti napot megelőző este rádión bejelentettük a 6. Német 
Hadsereg parancsnokának, von Paulusnak és törzsének, hogy parlamente
reket küldünk — közölve megjelenésük idejét és helyét. A parlamenterek
nél nem lehetett fegyver, magukkal kellett vinni egy nagy fehér zászlót és 
egy-egy kendőt, hogy az ellenséges területre érve a szemüket beköthessék. 
A kürtösnek a kijelölt helyre érve a megfelelő jelet kellett fújnia, hírt ad
va a parlamenterek megérkezéséről. 

A 7-ről 8-ra virradó éjszakát kissé feszült hangulatban töltöttük. Az a 
kérdés foglalkoztatott bennünket: „mit tartogat számunkra a holnap?" A 
Legfelsőbb Főparancsnokság körükben tartózkodó képviselői is velünk 
együtt latolgatták a lehetőségeket. Mennyire kívántuk, hogy mindez sike
rüljön, mennyi ember maradhatna életben és kerülhetné el a halált és a 
rokkantságot ! 

Parlamentereink pontosan a meghatározott időben kiléptek a fedezékből, 
kibontották a fehér zászlót és a kürtös kísérő jelzésére elindultak az el
lenség állásai felé. 

2 Az ultimátum szövegét lásd: Velikaja Pobeda na Volge. Moszkva, Vojenizdat, 1965. 
445—446. o. 
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Minden úgy történt, ahogy Vorono v tábornokkal együtt sejtettük. A 
németek oldaláról senki nem indult a parlamentereink fogadására. Ellen
kezőleg, ahogy közeledtek állásaik felé, először kézi fegyverekből, aztán 
géppuskából, maid aknavetőből lőni kezdtek rájuk. A parlamenterek 
kénytelenek voltak visszafordulni. 

A magunk részéről mindent megtettünk. Az ellenség viszont a nem
zetközi szabályokat gorombán megsértve, előzetes figyelmeztetés nélkül tü
zet nyitott a parlamenterekre. Csak egy lehetőségünk maradt: az erőszak 
alkalmazása. 

Miután a Legfelsőbb Főparancsnokságot értesítettem a történtekről, még 
aznap a 65. hadsereghez utaztam, hogy ott helyben pontosítsák néhány, a 
támadással kapcsolatos kérdést. A hadsereg elfoglalta megindulási hely
zetét. Az ezredek és zászlóaljak feladatainak kijelölése már a helyszínen 
megtörtént. Mi Batov tábornok harcálláspontján gyülekeztünk. A hadse
reg törzsfőnöke, Glebov ezredes jelentette, hogy a hadsereg csapatai a fel
adat végrehajtására készen állnak. Ügy láttam, hogy a 65. hadsereg meg
erősítésére még további két lövészhadosztály szükséges, amire a paran
csomat azonnal ki is adtam. Az egyik hadosztályt a 24., a másikat pedig a 
21. hadseregtől vettem el. Még ugyanezen a napon meglátogattam Csisz-
tyakovot, a 21. hadsereg parancsnokát is. 

Amikor a 21. hadseregnél tartózkodtam, Malinyin tábornok jelentette, 
megbízást kapott arra, hogy tárgyalja meg velem, célszerű volna-e parla
mentereket küldeni a bekerítés déli szakaszán, körülbelül Tolbuhin had
seregének körzetéből. Azt feleltem, hogyha ezt a Legfelsőbb Főparancs
nokság hasznosnak találja, én nem vagyok ellene, bár semmi kétségem 
sincs róla, hogy ez a kísérlet is sikertelenségre van ítélve. A parlamenteri 
feladatokat a korábban kiválasztott elvtársakra bízták. Mindent úgy csi
náltak, mint az előző esetben. 

A helyzet azonban egy kissé másképpen alakult. Január 9-én reggel par
lamentereinknek sikerült eljutni az ellenséges állásokig, ahol a kijelölt he
lyen találkoztak a német tisztekkel. A parlamentereket bekötött szemmel 
a parancsnoki harcálláspontra vezették, levették szemükről a kendőt, és 
egy magasabb rangú német tisztekből álló csoporttal találták magukat 
szembe. Azt, hogy parlamentereink megérkeztek a parancsnoki harcállás
pontra és a megadásra felszólító levelet személyesen Paulusnak kívánják át
nyújtani, az egyik német tiszt telefonon jelentette felettesének. Kis idő 
múlva közölték parlamentereinkkel, hogy a német csapatok parancsnok
sága megtagadja az ultimátum átvételét, amelynek tartalmát a rádióadás
ból már ismerték. Ezután parlamentereink minden zavaró körülmény nél
kül tértek Vissza. 

Ha az ellenség nem adja meg magát, meg kell semmisíteni! 

Miután a Legfelsőbb Főparancsnokságnak jelentettük, hogy eme humá
nus ajánlatunkat az ellenség visszautasította, sok sikert kívántak ahhoz, 
hogy célunkat a fegyverek erejével érjük el. A támadás kezdetét a fő-
csapást mérő 65. hadseregnél akartuk megfigyelni, ezért Voronowal és a 
tüzérség parancsnokával, Kazakowal még virradat előtt Batov figyelő
pontjára érkeztünk. A csapatok már elfoglalták megindulási állásaikat. 

A mi oldalunkon csend uralkodott, nem látszott semmi mozgás. Mozdu
latlanul várták a jeladást. Valahol az ellenség mélységében repülőink bom
báinak robbanása hallatszott. 
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A terv szerinti időpontban, 08 óra 05 perckor levegőbe röppent a jelző
rakéta, mire tüzérségünk, aknavetőink és a reakt ív gárda aknavetőink 
tüzet nyitot tak. A tüzérségi előkészítés 55 percig tar tot t . Ezután a tüzér
ségünk tűzhengerrel támogat ta gyalogságunkat, amely harckocsikkal 
együtt rohamozta az ellenséges állásokat. A rohamba bekapcsolódott a 
légierő is. A bekerí tés arcvonalának teljes terjedelmében egyszerre men
tek át a csapatok támadásba. 

A mindenüt t egyidejűleg rohamozott ellenség szívósan védekezett. Bár 
tüzérségünk és légierőnk hata lmas csapása következtében a német védel
met bizonyos i rányokban az első állás teljes mélységében elnyomtuk, a 
megmaradt alegységek és egyes csoportok szívós ellenállást fejtettek ki. A 
64. hadsereg szakaszán figyeltük a csata kibontakozását, és éreztük, mi -

A 62. HADSEREG HADITANÁCSA ÁTNYÜJTJA A 39. LÖVÉSZHADOSZTÁLY-
NAK A GARDAZÁSZLÓT — SZTÁLINGRÁD, 1943. JANUÁR 

lyen elszántan kell gyalogságunknak leküzdenie az ellenséges védelmet. 
Estére a 65. hadsereg egységeinek mintegy 2—5 k m mélységig sikerült be
ékelődni az ellenség védelmébe — 12 km-es támadási sávjának teljes szé
lességében. A 21. hadsereg balszárnyán és a 24. hadsereg jobbszárnyán a 
s iker ugyan kisebb volt, de az ő csapataik is beékelődtek a hit leristák vé 
delmébe. Bár a többi hadseregek előrehaladása nem volt számottevő, en
nek ellenére tevékenységükkel az ellenség jelentős erőit kötöt ték le. 

A támadás 11—12-én éj jel-nappal folyt. Kisebb szüneteket csak azért 
tar tot tak, hogy egyes hadseregeken belül e rő - és eszközátcsoportosítást 
haj tsanak végre. Az ellenség ellenállása valósággal elkeseredett volt, csa
pataink azonban egyre növekvő erővel t ámad ták őket. 

ö t napi nehéz támadó tevékenység során a front főcsoportosításának csa
patai felszámolták a Marinovkai kiszögellést, leküzdötték a megerődített 
középső védelmi gyűrűt , mintegy 10—22 km-t előrehaladva megközelítet
ték a belső védelmi gyűrűt . Meg kell mondani , hogy az ellenség hozzáér
téssel használta fel az á l ta lunk létrehozott berendezéseket, csapatainknak 
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csak nagy nehézségek és erőfeszítések árán sikerült azokat leküzdeni. Ez 
a harc a haza határtalan szeretetét, az ellenség kegyetlen gyűlöletét kö
vetelte meg, mert csak ezekkel a tulajdonságokkal lehetett elfoglalni eze
ket a veszett ellenség által védelmezett állásokat. Előttünk volt azonban 
m é g egy védelmi rendszer — a belső. Hátra volt még egy nagyon erős vé
delmi objektum leküzdése — és az időjárás sem kedvezett nekünk. A hő
mérséklet elérte a minusz 22 fokot, s erősödött a hóvihar is. Csapatainknak 
pedig a nyílt mezőn kellett támadniuk, amikor a németek az árkokban 
és erődökben várták őket. 

A több napos, nehéz körülmények között folyó szakadatlan támadás ki
merítette csapatainkat. A harcosok a nagy hidegben hosszú ideig a sza
bad ég alatt tartózkodtak, arra sem volt lehetőségük, hogy időnként meg
melegedjenek, és ez sok fagysérüléshez vezetett. A személyi állomány egy
re fogyott, és korábbi feltöltési forrásaink kiapadtak. Az ellenség ereje 
viszont nem csökkent, mivel az elveszett területről kiszorult erőit harc
rendjének újabb feltöltésére használhatta fel. Ilyen körülmények között 
nekünk a szó szoros értelmében át kellett rágnunk magunkat a fasiszták 
védelmén. 

Gyakran megfordultam az állásokban: általában a támadó harcrendek 
mögött tartózkodtam. Tüzérségünk az egész behavazott mezőt elfoglalta 
és lépcsőzetesen nyomult előre. Ezek a közvetlen irányzással tüzelő löve
gek voltak, amelyek utat törtek a gyalogságnak, amely vékony láncban ha
ladt előre. A lövegek vonalában gyalogos katonák nagy számban voltak, 
de ezek tüzérek voltak, akik az ágyúkat szolgálták ki. Az arcvonal néhány 
kilométernyi szélességében tucatnyi harckocsi mozgott előre. Mögöttük kis 
gyalogos csoportok haladtak, amelyek egyszer a földhöz lapultak, majd 
felugorva ismét folytatták előnyomulásukat. A zárt állásokban levő tüzér
ség tűzzel kísérte az egész harcrendet, tűzcsapásokat mérve az egyes sza
kaszokra. Időről időre a „Katyusák" is tüzet zúdítottak az ellenségre. 
Ilyenkor az egész harcrend szinte ugrásszerűen előretört. A közvetlen 
irányzással tüzelő tüzérség pedig a megmaradt ellenséges tűzfészkeket 
semmisítette meg, vagy részt vett az ellenlökések elhárításában, amelyet 
a hitleristák rendszerint harckocsikkal támogatott páncélozott csapatszál
lító járműveken hajtottak végre. A fasiszták harckocsikban és gyalogos 
erőkben továbbra is megtartották fölényüket. 

Csatarepülőink a legbonyolultabb körülmények között is igyekeztek tá
mogatni kevés számú gyalogságunkat, csoportos rácsapásokkal semmisítve 
meg az ellenállási fészkeket. Ha az időjárás a repülést szinte lehetetlenné 
tette (pl. köd volt), akkor is egyenként siettek a harcoló csapatok segítsé
gére. Repülőink e harcokban kivívták a szárazföldi csapatok, de mindenek 
előtt a gyalogság nagyrabecsülését. A hihetetlen nehézségek ellenére a 
Doni Front csapatai szívósan, lépésről lépésre küzdöttek le a német állá
sokat. 

Végül is elérkezett az a pillanat, amikor a főcsapást nyugatról mérő 21. 
és 65. hadseregek, valamint keletről, a Volga felől előnyomuló 62. hadse
reg csapatai közötti távolság 3.5 km-re csökkent. Az ellenség ellenállása 
azonban egyre jobban erősödött. Azt tapasztaltuk, hogy minden erővel és 
eszközzel meg akarja akadályozni a bekerített csoportosításuk kettévágá-
sát. Kísérleteik azonban sikertelenek maradtak, az a gondolat, hogy a vá
ros hősi védőivel való találkozás hamarosan létrejöhet, megsokszorozta a 
Sztálingrád felé támadó harcosok erejét. Ugyanez az érzés fűtötte azokat 
a katonákat is, akik a várost védték. A csapataink közötti találkozás ese
tére kidolgoztuk a megfelelő jeleket és jelzéseket, és kiadtuk a rendelke-
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zést a csapatok további tevékenységére. A találkozás u tán a 62., 65. és a 
66. hadseregeknek a bekerítés északi részén, a 21., 57. és a 64. hadseregek
nek pedig a déli részén kellett az ellenséget megsemmisíteni . A 24. h a d 
sereg a Legfelsőbb Főparancsnokság tar ta léka lett. 

J a n u á r 26-án reggel a 21. hadsereg 51. és az 52. gárda lövészhadosztálya, 
valamint a 121. harckocsidandárja a Kr aszni j Oktyabr nevű település és a 
Mamajev kurgán körzeteiben egyesültek a 62. hadsereg 13. gá rda- és a 
284.. lövészhadosztályaival. A 65. hadsereg jobbszárnyán harcoló egysé
geknek pedig sikerült kapcsolatot te remteniük a 62. hadsereg 13. és 39. 
gárdahadosztályok parancsnokságaival. 

SZTÁLINGRÁD VÉDŐINEK ÖRÖMTELI TALÁLKOZÁSA A NYUGATRÓL TÁ
MADÓ CSAPATOKKAL — 1943. JANUÁR 26. 

A józan ész azt diktálta volna, hogy ebben a helyzetben, amikor a fel
mentés reménye szertefoszlott, a bekerí te t t csoportosítást ket tévágtuk és a 
további ellenállás csak a teljes megsemmisüléshez vezethet — az^ ellenség 
letegye a fegyvert. Ez azonban nem következett be. A 6. Német Hadsereg 
parancsnoka, az időközben feldmarsallá előléptetett Paulus az ellenállás 
további folytatása mellett döntött . 

A Doni Front csapatai előtt tehát csak egyetlen lehetőség marad t — az 
ellenség teljes megsemmisítése. De ezt a feladatot m á r a 24. hadsereg és 
több hadosztály nélkül — amelyek a Legfelsőbb Főparancsnokság ta r ta lé 
kai lettek — kellett végrehajtania. 

A harcok során a 21., 57. és a 64.'. hadseregek szoros gyűrűbe fogták az 
ellenség erősen megtépázott ha t gyalogos, két gépesített és egy lovashad
osztályát. Ez volt az ellenség déli csoportosítása. 

A 65., 66. és a 62. hadseregek há rom ellenséges páncélos, egy gépesí
tett és nyolc gyalogos hadosztályt zár tak szoros gyűrűbe . Ez volt az északi 
csoportosítás. 

A kialakul t helyzetnek megfelelő átcsoportosítások u t án a 64., 57. és a 
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21. hadseregek megkezdték az ellenség déli csoportosításának felszámolá
sát. Csapásaikat délnyugati és északnyugati irányokból mérték. Az ellen
ség súlyos vereséget szenvedett, s január 31-én letették a fegyvert. E cso
portosításnál esett fogságba vezérkarával együtt von Paulus feldmarsall is, 
akit még aznap este hozzánk a front törzséhez szállítottak. 

Abba a fedezékbe, ahová Paulust vezették, én, Voronov tábornok és a 
tolmács tartózkodtunk. A helyiségben villanyvilágítás volt, egy kis asztal 
mellett ültünk, és meg kell mondanom, hogy érdeklődéssel vártam ezt a 
találkozást. Nyílt az ajtó, bejött az ügyeletes tiszt és jelentette, hogy a 
hadifogoly feldmarsall megérkezett, s azonnal oldalra állva bebocsátotta 
őt a szobába. 

Előttünk állt egy magas, sovány, arányos testalkatú, tábori ruhába öltö
zött tábornok, aki vigyázzállásban megállt előttünk. Egész viselkedésén 
látszott a nagyfokú idegfeszültség, amit nem tudott elrejteni. Arca idege
sen rángatózott, szemében félelem bujkált. Az volt a benyomásunk, hogy 
valamilyen szörnyű dologtól tart, ami most mindjárt bekövetkezik. Ezt 
látva, valahogy magam is kínosnak éreztem a helyzetet, és Voronovval egy 
pillantást váltva, egy mozdulattal felkértem Paulust, hogy üljön az asz
talhoz. Ezt nagyon bátortalanul el is fogadta — miközben jobbra-balra te
kintgetett. 

Az asztalon szivar és hosszú szopókás cigaretta volt: 
— Gyújtson rá — kínáltam. 
Rágyújtott, s magam is ezt tettem. (Nikolaj Ivanovics Voronov nem do

hányzott.) Megkínáltuk egy pohár forró teával is, amit örömmel fogadott. 
Remegése és arcának rágatózása azonban nem szűnt meg. De a beszélgetés 
végére érve sem tudott magán uralkodni. 

A társalgás során Paulus félénken kifejezte azt a reményét, hogy kérdé
seinkkel nem kényszerítjük olyan katonai titkokra vonatkozó közlésekre, 
amelyekkel katonai esküjét meg kellene sértenie. Megjegyeztük, hogy 
egyelőre mi ilyen problémákat nem érintünk, de nyomban megkérdez
tük, hasonló esetekben a német parancsnokságoknál mi az eljárás a szov
jet hadifoglyokkal kapcsolatban. Ez a kérdés végleg elbátortalanította, és 
úgy határoztunk, hogy az első beszélgetést ezzel be is fejeztük. Igaz, a 
társalgás végén mégiscsak megkértük, hogy adjon ki rendelkezést az északi 
csoportosításuk csapatainak, hogy szüntessék be a céltalan ellenállást, 
azonban arra hivatkozva, hogy ő hadifogoly, tehát ilyen parancs kiadásá
hoz nincs joga, kérésünket elutasította. 

Ellenőriznem kellett az ellenség északi csoportosítása ellen a 62., 65. és 
a 66. hadseregek részvételével tervezett csapás szervezését. Ezért a be
szélgetés után nyomban gépkocsin Batov tábornok parancsnoki harcállás
pontjára mentem, ahová magammal vittem Kazakov és Orjol tábornoko
kat is. Hajnalra már meg is érkeztünk. Csujkov és Zsadov elvtársaknak a 
figyelőponton jelentették, hogy a csapatok a kijelölt időben készen áll
nak a feladat végrehajtására, és hogy a németek nem hajlandók letenni a 
fegyvert. 

Megvirradt, a figyelőpontunkról látni lehetett a közelben elhelyezett tü
zérségi állásokat. Különösen az M—31 típusú reaktív gárda aknavetők so
rai voltak szembetűnőek, amelyek olyanok voltak, mint amikor a szétbon
takozott lovasszázadok állnak fel rohamra. 

Ehhez a csapáshoz már felhasználtuk a tüzérség ama egységeinek nagy 
részét is, amelyek a délá csoportosítás felszámolása után felszabadultak. 
Mindent megtettünk, hogy csapataink ebben a csatában minél kevesebb 
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A HITLERISTA HADIFOGLYOKAT A HÁTORSZÁGBA SZÁLLÍTJÁK — 
SZTÁLINGRÁD, 1943. JANUÁR 

veszteséget szenvedjenek. Az egész 16. légi hadseregnek, valamint a tüzér
ség és a reaktív tüzérség valamennyi egységének harcolnia kellett. 

Február 1-én a reggeli órákban mindezek az erők tüzet nyitottak az el
lenséges állásokra. A figyelőpontunkról tisztán láttuk, hogy a németek vé
delmének első vonalaiban szinte összefüggően robbannak a tüzérség és az 
aknavetők lövedékei. A fasiszták tüzérségi állásaira — amelyek a mély
ségben voltak elhelyezve — a repülők szórták le bombáikat. Az ilyen nagy
erejű csapást a hitleristák nem bírták ki. A tüzérségi és légi előkészítés 
után az általuk tartott védelmi állások sok szakaszán fehér zászlók emel
kedtek a magasba. Ez a parancsnokság tudta nélkül, ösztönösen történt. 
Az egyik helyen megadták magukat, eldobálva a fegyvereket, máshol dü
hödten ellenálltak. Még folyt a küzdelem. Február 2-án reggel azonban a 
bekerített északi csoportosítás maradványai tömegesen kezdték megadni 
magukat. De ez is parancsnokságuk akaratától függetlenül történt. 

Ezen a napon az ellenség északi csoportosítása is megsemmisült. A vol
gai csata győzelmesen befejeződött. 

A német fasiszta csapatok szétzúzása a volgai csatában a második világ
háború nagy katonapolitikai eseménye volt, és hatalmas nemzetközi jelen
tőséggel bírt. Ez a csata megerősítette a világ szabadságszerető népeinek 
a fasiszta blokk elkerülhetetlen vereségébe vetett hitét. Európa leigázott 
országaiban fokozódott a hitlerista „új rend"s a német megszállók elleni 
harc. 

A fasiszták katasztrófája Sztálingrád falainál nagyban aláásta a né
met csapatok morális állapotát, s jelentősen rontotta Németország katona
politikai helyzetét. Ez az esemény megrendítette a fasiszta blokkot, és fo
kozta annak széthullását. 

A volgai győzelem ugyanakkor még magasabbra emelte a Vörös Hadse
reg harci szellemét, megerősítette népünk törhetetlen erejébe vetett hitét. 
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A német fasiszta csapatoknak a volgai csatában történő szétzúzása, va
lamint az ezt követő támadásaink a szovjet—német arcvonalon azt ered
ményezték, hogy a Szovjet Fegyveres Erők magukhoz ragadták a kezde
ményezést. Megkezdődött a megszállók tömeges kiűzése országunk terü
letéről. 

A nagy volgai győzelmet társadalmi és államrendünk felsőbbrendűsége, 
a Szovjetunió népeinek szilárd barátsága, a szovjet harcosok példátlan ke
ménysége, magas katonai műveltségük és határtalan hazaszeretetük ered
ményeképpen értük el. E történelmi jelentőségű győzelemnek a szerve
zője, lelkesítője és vezetője a mi dicső kommunista pártunk volt. 
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S Z E M L E 

PINTÉR ISTVÁN: 

MAGYAR KOMMUNISTÁK A HITLER-ELLENES 
NEMZETI EGYSÉGÉRT 

(Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968. 326 o.) 

vet sok egyéb, az eredetivel egyenér
tékű kérdéscsoportot is. Vagyis, olyan 
szerkesztési módszerrel állunk szembe, 
ahol a témakörök mellé- és nem alá
rendelt viszonyban állnak egymással. 

Csoportosításának alapja az időren
diség. Nyomon követi a történteket 1941 
júniusától egészen 1944 márciusáig. Ké
pet ad a tárgyalt időszak erőviszony
alakulásairól s ezek okait kutatja. Az 
országban a háború ideje alatt végbe
ment társadalmi mozgást s a kül- és 
belpolitikában mutatkozó ingadozást, 
irányváltoztatásokat a harctéren bekö
vetkező események függvényeként ér
telmezi.1 

Egyik törekvése tehát a külpolitikai 
események hatásának érzékeltetése az 
ország belpolitikájára, a másik pedig — 
s ennek pontos végigvitele viszonylag 
új és teljesebb a korszakkal foglalkozó 
korábbi történeti munkáknál —, hogy 
a kommunista párt munkáját vizsgálva 
ne csak a sikerek és kudarcok leírá
sára szorítkozzék, hanem a lehetősé
gekhez képest az összefüggések globá
lis láncolatát is adja. 

Nem vállalkozhatom arra, hogy a mű 
teljes egészét ismertessem és méltas
sam, mivel a szerző szempont-választá
sai következtében a könyv a gondola
tok variáns csokrait adja. Helyesebb
nek vélem, ha az egy tőről eredő gon-

1 Ugyanezt a koncepciót fejti ki a szerző 
részletesebben a Kállay-kormány ,,hin ta
pe- itikájának előzményeihez" c. tanulmá
nyában. (Hadtörténelmi Közlemények, 
1967. 2. sz.). 

Pintér István könyve érdekes, elgon
dolkodtató, vitára késztető munka. 

Ahhoz, hogy a kiadványt értékelni 
tudjam, előbb meg kell állapítanom, mi 
is a szerző célja. A válasz erre csu
pán első pillantásra tűnik egyszerűnek. 
Az elsőrendű célt a munka címe két
ségtelenül már tartalmazza. A módszer 
azonban, ahogy a szerző a maga elé 
tűzött feladatot meg kívánja oldani, fel-
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dolatait csoportosítva ismerkedünk meg 
a munka lényegével, gondolatiságával. 

Figyelemre méltó Pintér Intván fel
fogása a magyar társadalom kereszt
metszetéről és a politikai csoportok ar
culatáról. Álláspontját a következőkép
pen lehet felvázolni. 

A magyar uralkodó osztály egysége
sen háborús párti volt — mondja a 
szerző.2 

A politikailag iskolázatlanabb töme
gek semleges álláspontot vallottak. 

A Szociáldemokrata Párt a háború 
kezdetén határozottan haladó politikát 
folytatott, majd ahogy múlt a veszélye 
annak, hogy legalitását a kormány fel
számolja, mind megalkuvóbbá vált. 

A Kisgazda Párt sem tiltakozott a 
Szovjetunió megtámadása ellen. 

Az 1939-ben alakult Nemzeti Paraszt
párt a helyes utat ugyan nem ismerte 
fel, de politikája végig aktív, háború
ellenes volt. 

A KMP feladatát abban látja a szer
ző, hogy a németellenes erőket, ame
lyek minden párt soraiban megtalál
hatók voltak, egységes fronttá ková
csolja. E politika realizálásaként érté
keli az 1941. húsvéti és karácsonyi Nép
szava-vitát, a Magyar Történelmi Em
lékbizottság létrejöttét és tevékenysé-, 
gét, mint a korszak legjelentősebb ered
ményét. A tanulmány első fejezetét is 
ez a gondolat zárja. 

Kiemeli a szerző, hogy a KMP he
lyes politikája eredményezte a német
ellenes polgári csoportok közeledését a 
párthoz, s általában a legális ellenzéki 
baloldali pártok sem idegenkedtek a 
kommunistákkal való együttműködés
től. 

A Bárdossy-kormány bukását, mint 
a baloldali tömegek tiltakozásának és 
az uralkodó osztályon belüli torzsalko
dásnak „közös" eredményét értékeli. 

A második fejezet indító képe a ha
talomra jutott Kállay-kormány bemu
tatása. 

Részletesen foglalkozik a Horthy-ter-
ror erősödésével, a Történelmi Emlék
bizottság felszámolásának folyamatával, 
a kommunista pártot ért megtorló in
tézkedések következményeivel. 

Felméri, milyen súlyos csapást jelen
tett a nemzeti Hitler-ellenes erőkre a 
kommunista vezetők letartóztatása és 

2 Pintér. István: Magyar kommunisták a 
Hitler-ellenes nemzeti egységért. Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó, 1968. n . o. 

a Szociáldemokrata Párt jobboldalának 
árulása. 

Ezután nagy teret szentel a háború 
hatásának ismertetésére, a politikai 
koncepcióban bekövetkezett változások 
értékelésére. Érzékelteti az országban 
végbemenő elégedetlenségi hullám nö
vekedését és a KMP ezt segítő tevé
kenységét. 

A szerző szerint tehát 1942 telére ala
posan megváltozott a helyzet 1941 jú
niusához képest. 

A könyv harmadik fejezete érde
kes párharc eseményeit követi nyo
mon. Egyik oldalon áll a kormány, 
amely folytatja rendszermentő politi
káját, másik oldalon a kommunista 
párt, amely a kormány politikája el
lenében az azonnali különbékét köve
telve harcol a náci, s most már Horthy-
ellenes nemzeti erők tömörítéséért. 

Pintér István kifejti, hogy a politi
kát változtató okok közül a legjelentő
sebb Sztálingrád és Voronyezs volt. Egé
szen konkrétan a következőkben látja 
ezek hatását a kormány kül- és bel
politika j ára. 

A kormány mind több energiát for
dított a „két vasat egyszerre a tűzben 
tartani" elv megvalósítására. Számítva 
arra, hogy a szövetségesek közötti el
lentétek fokozódnak, közeledtek az an
golszászokhoz. Különböző csatornákon 
keresztül felvették az érintkezést az an
gol reakciós körökkel. Mindemellett 
végsőkig kiszolgálták a németeket, mert 
egy fronton, a szovjet fronton a vég
sőkig készek voltak harcolni. 

Tápot adott az általuk szított tűznek 
a balkáni partraszállás s az ezt szülő 
angol orientációs Kelet-Európa Chur
chill által megfogalmazott terve. Át
nyúlva a negyedik és egyben utolsó 
fejezet ismertetésébe, ez a gondolat az 
olasz kiugrás idején még inkább erő
södött, hogy aztán 1943 decemberében 
végleg elhaljon. Az ezutáni politika 
egyenes következménye lett 1944. már
cius 19. 

Belpolitikai téren a kormány tovább 
folytatta aktív kommunistaellenes po
litikáját, s a növekvő terror a baloldali 
legális ellenzéki pártok jobboldalára 
gyakorolt főleg nagy hatást. Legalitá
suk érdekében mind merevebb politi
kát folytattak a KMP-val szemben. 

A szerző részletesen kitér azokra az 
okokra, melyek a párt vezetését a Béke
párt megalakítására bírták, s részletes 
elemzését adja az új párt munkájának. 
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A kiadvány befejező gondolatsora 
szomorú, de reális képet fest az 1944-es 
Magyarországról. Leírja, hogyan jutott 
csődbe végleg a Kállay-féle „nagy" ki
ugrási kísérlet, s hogy a kommunisták
nak szinte az utolsó pillanatig a Szo
ciáldemokrata és a Kisgazda Párt jobb
oldalával kellett győzködnie s ez ere
jük nagy részét lekötötte, elvonta a 
tényleges harctól. 

A tanulmány koncepciója affelé haj
lik, hogy az általa felvázolt társadalmi 
rend zárt rendszer, amelyben ugyan
azok az erők hatnak a háború végén, 
mint a háború elején, csak változott 
súllyal és intenzitással. Szavuk nyo
matéka nem a társadalom belső tör
vényszerűségeinek hatására változik, 
hanem a zárt rendszerre kívülről sú-
lyosodó nyomás eredményeként. 

Véleményem szerint — a politikai élet 
alakulására aktívan ható külpolitikai 
események ellenére is — a rendszer po
litikai arculatát főleg a háború kezde
tére már kialakult belső törvényszerű
ségek szabták meg. 

Az ellenforradalmi rendszer uralom
rajutását követően hihetetlenül gyor
san kidolgozta kül- és belpolitikai kon
cepcióját és ezen nyugvó katonapoliti
káját.3 Mint tudjuk, politikájuk alfája 
és ómegája a területrevízió és az anti-
bolsevizmus volt. Ehhez a külpolitikai 
célhoz igazodott belpolitikájuk is. Hor-
thyék szándéka egy konszolidált állam 
megteremtésére irányult. Ennek érde
kében hajlandók voltak kiegyezni a szo
ciáldemokratákkal, később a kisgazdák
kal is. A kiegyezések legsúlyosabb kö
vetkezménye egy, a fasizmus igazi ar
culatát takaró álparlamenti rendszer 
létrehozása lett. Az országra nehezedő 
súlyos gazdasági és szociális problémá
kért pedig Trianonra és a bolsevizmus 
„aknamunkájára" hárították a felelős
séget. A legalitásukat féltő ellenzéki li
berális pártok ehhez a politikához — 
sajtójuk és a Parlamenti Napló tanú
ságtétele szerint —, ha nem is aktív, 
de . passzív segítséget nyújtottak. 

Egyfajta látszategység tehát létrejött 
az országban. A csendben végbement 
szakadást más ok váltotta ki. Ez az ok 
a módszer kérdése volt. Az ellenforra
dalom időszakában — kivéve a szűken 

3 Lásd Horthy Miklós titkos iratai (Buda
pest, Kossuth Könyvkiadó, 1962.) c. kö
tet idevágó dokumentumait, különös te
kintettel a 7-es, 8-as, 13-as és 14/a számú 
iratokra. 

vett fehérterrort — két lényegében 
egyező, de módszereiben különböző po
litikai csoport váltogatta egymást. Az 
egyik a Bethlen—Teleki-féle csoport a 
körültekintőbb, módszereiben diszting-
váltabb, szélesebb külpolitikai horizont^-
tal rendelkező politikát folytatta, a má
sik, a Gömbös-csoport, amely a brutá-
lisabb, egyoldalúan németbarát politika 
híve volt. 

Felfogásuk abban megegyezett, hogy 
a bolsevizmus elleni és a revíziós igé
nyű háborúk elkerülhetetlenek. Tele
kiek azonban a végső összecsapást idő
ben későbbre várták s nem volt szán
dékuk egyértelműen elkötelezni magu
kat a németek mellett. Gömbös és elv
barátai a háború időpontjának megha
tározását hallgatólagosan a szövetséges
re bízták és céljuknak a totális készen
lét elérését tartották. Talán azt az ál
lítást is meg lehetne kockáztatni, hogy 
a Teleki—Bethlen-féle csoportosulás 
„magyarabb" politikát akart folytatni. 
Természetesen osztálykorlátaikat figye
lembe véve ez azt jelenti, hogy impe
rialista céljaik elérésében nem kíván
tak a németek csatlósai lenni, mert any-
nyira voltak képzett politikusok, hogy 
világosan lássák: a fizetendő ár nagyobb 
lesz, mint az adomány értéke. Azon
ban a törvények, amelyeket bábáskodá
sukkal hozott meg a „T. Ház", fasiszta, 
háborút előkészítő törvények voltak, S 
ezek érvényesülését nem gátolni szán
dékozták, hanem ható idejüket lassí
tani. Ezt azonban megoldani nem le
hetett. Egy olyan államban, amelynek 
szerkezetét a bürokrácia szabályai ha
tározzák meg, amelynek mechanizmusa 
fasiszta jellegű, ahol a kettős elidege
nedés a maga teljességében érvényesül, 
a létrehozó erő már nem gazdája, ha
nem szolgája az általa létrehozott gé
pezetnek. 

Teleki és csoportja ezt nem ismert e 
és nem is ismerhette fel. Politikájukra 
— s ez főleg Kállayra érvényes — jel
lemző az általuk létrehozott szituáció
ból való reménytelen menekülési vágy, 
amelynek mozgatórugója a hatalomát
mentés gondolata volt. E törekvés meg
valósítását illetően talált partnerre a 
Szociáldemokrata és a Kisgazda Párt ve
zető apparátusának jobbszárnyában — 
amely szilárdan kezében tartotta a párt 
irányítását és a kormány segítségével 
sikerrel verte vissza pártja baloldalá
nak próbálkozásait —, amelynek veze
tői túlnyomó részt kispolgárok, raua-
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kasarisztokraták, tehát kommunistaelle
nes erők voltak. A szerző által megfo
galmazott erőtlen ellenvetések számuk
ra az utolsó szalmaszálat jelentették. 

Emellett azt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy e politikának voltak 
látszateredményei. Gondolok itt a nyíl
tan németbarát Werth leváltására és 
arra, hogy az angolok Budapestet 
1944-ig ténylegesen nem bombázták. 

Ezek a szemfényvesztő „eredmények" 
csak hozzájárultak ahhoz, hogy Ma
gyarországon az angolbarát államfér
fiaknak széles körben hitele legyen. 

Tagadhatatlan, hogy a tisztázatlan 
arcvonalak, az alaptalan remények meg
osztották az ellenállásra alkalmas erő
ket. Ha a kormány néhány tagjának 
erőtlen ellenvetése nem jelentett volna 
alternatívát a polgári legális pártok 
felé, akkor — s ezt 1944 augusztusa bi
zonyítja legékesebben — e pártok bal
oldala súlyosabb tényezőként, időben 
létrehozhatta volna a kommunisták ál
tal meghirdetett nemzeti egységet. 

Az említett belső törvényszerűségek 
szabták meg a katonapolitika alakulá
sát is. 

Nem titok, hogy a kommunista párt 
ezen a téren is súlyos nehézségekkel 
küzdött. A hadsereg erejét adó töme
gek passzivitásról tettek tanúbizonysá
got, s ezt kellett volna megtörnie a 
pártnak. Ehhez azonban szélesebb tö
megbázissal kellett volna rendelkeznie. 

A hadsereg tiszti rétegének egy je
lentős csoportja — századosok, őrna
gyok, alezredesek4 —, akik előrehala
dásukat egy esetleges háborúban bizto
sítva látták, nyíltan nyilasszimpatizán
sok lettek és a háború feltétlen híveivé 
váltak. Ezt a tendenciát elősegítette a 
nyugati demokráciák szerencsétlen — 
de részben érthető — magyarellenes po
litikája is.5 

A Szovjetunió elleni rablótámadás 
idejére — a Gömbös—Imrédy politikai 

4 Kádár Gyula visszaemlékezése. — HIL. 
Kéziratok és tanulmányok gyűjteménye 
2556. 

5 HIL. HM. A békeelőkészítő csoport és a 
párizsi békekonferencián részt vevő bizott
ság iratai 1945. T/A/10. — Arról van szó, 
hogy magyar katonatiszteket a német 
hadsereg szívesen látott éves csapatszolgá
latra. A technika fejlettségére fogékony 
fiatal tisztek, főleg a magyar hadsereg 
felszerelésére gondolva, lenyűgözve és kor
látlan német imádattal telítve tértek visz-
sza Magyarországra. Ugyanakkor Fran
ciaország maximum két tisztet fogadott 
évenként. 

vonal törekvéseinek eredményeként és 
a németek szédületes diplomáciai-kato
nai sikereinek hatására — Magyaror
szágon a háborús párté volt a döntő 
szó. Igaz ugyan, hogy a Legfelső Hon
védelmi Tanács első értekezlete a had
üzenet ellen döntött, de Werth és tár
sainak követelése és helyzetjelentése 
eredményeként Magyarország háborúba 
lépett. 

A kommunistaellenesség eszméjétől 
áthatott politikusoknak ez a döntés ter
mészetszerűleg nem esett nehezére. 

A hadüzenet kérdésénél érdemes egy 
pillanatra elidőzni. Az egységes állás
foglalást — mint ezt a szerző is helye
sen kiemeli — akadályozta a kormány 
egy csoportjának attól való félelme, 
hogy esetleg háborúra kerül sor az 
Amerikai Egyesült Államokkal és Ang
liával. • 

Emellett az uralkodó osztályon belül 
több csoportot is megkülönböztethetünk, 
amelyeknek a háborúhoz való viszonya 
— eltérő érdekeik következtében — kü
lönböző volt. 

Ez a probléma sokkal szélesebb ská
lájú annál, hogy akárcsak a kontúrjait 
is vázolni lehetne néhány vonallal. Min
denesetre két kérdésre megkönnyíti a 
válaszadást. Az egyik adalék ahhoz, 
hogy a hintapolitika — „adok Hitler
nek úgy, hogy nekem is maradjon" — 
elve nem annyira a háborús események 
függvénye, mint az uralkodó osztály 
vezetőinek kísérlete osztályuk és a ve
lük kapcsolatban álló polgári rétegek 
egységének fenntartása a politika viha
rában. A másik közelebb visz bennün
ket ahhoz, hogy megértsük a katonai 
vezetésben megnyilvánult bizonytalan
ságot, amely a fejetlen vezetés, a sok 
bukott kísérlet magyarázatát is adhatja. 

Más kérdés volt a magyar társada
lom legnagyobb és legdöntőbb hánya
dának — a munkásságnak és paraszt
ságnak — állásfoglalása. 

A szerző helyesen vázolja fel a ma
gyar nép hozzáállását a háborúhoz.6 A 
kommunisták feladata éppen a passzi
vitás feloldásában rejlett. Meg kellett 
találniuk az új helyzetben a harc meg
felelő formáit. 

Pintér István behatóan foglalkozik 
ezzel a kérdéscsoporttal is. Bemutatja, 
hogy a párt milyen módszerekkel pró
bálkozott a háború különböző periódu
saiban. Az eredmények és kudarcok 

6 Pintér István: i. m. 12. o. 
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pontos elemzését kapjuk. Talán egy ár
nyalatnyi kiegészítéssel járulhatnék a 
kép teljesebbé tételéhez. 

A Szombathelyi által megfogalmazott 
koncepció — fal mellett a németekkel7 

— hellyel-közzel való' érvényesülése8 

megzavarta az embereket. Mint ezt már 
jeleztem, véleményem szerint azt a be
nyomást keltette az emberek java ré
szében, hogy a hadsereg kész harcolni 
a „magyar érdekekért", de minden el
hangzott politikai szólam ellenére nem 
lesz tevékeny részese a világháborúnak. 

A tömegekben végbemenő tudatoso-
dási folyamat lassú volt és csak a né
met megszállás után realizálódott. 

A szerző szerint ehhez az úthoz nagy
mértékben, sőt döntően hozzájárult a 
háború menetében bekövetkezett vál
tozások sora. Ezt a nézetet nem tagad
va, égy dologra szeretném felhívni a 
figyelmet: a horthysta propagandagé
pezet — saját osztályérdekeit tekintve 
— jól működött. Eredményességét fő
leg abban lehet lemérni, hogy a tömeg
megmozdulások és a háború eseményei 
között nem volt meg a szinkronitás. 

Milyen következtetéseket lehet ebből 
levonni? 

A tapasztalatok szerint azt, hogy a 
háború az országot érő fokozatos meg
terhelések ellenére sem éreztette ször
nyű hatását. Ebből eredően a kommu
nisták feladata kétszeresen nehéz volt. 
Először is a permanens megtorlások 
következtében a párt számban kicsiny 
volt, másodszor egy fásult közvélemény 
állt vele szemben. 

Visszatekintve erre az időszakra, az 
a nézetem, hogy az ország sorsa dön
tően a legális pártok állásfoglalásától 
függött. Az akcióegység megteremtésé
hez az ő hozzájárulásuk és az általuk 
mozgósítható bázis kellett. Ez az idő
pont 1944 elején következett be. Az 1943 
decemberi teheráni találkozó döntései 
ugyanis akkor érték el különböző csa
tornákon keresztül az országot; vilá
gossá vált a Szociáldemokrata és a Kis-

7 Kádár Gyula visszaemlékezése. HIL . . . 
8 A háború kezdetén az arcvonalra küldött 

Kárpát-csoport létszáma kb. 30 000 fő. (Ko
rom Mihály: A fasizmus bukása Magyar
országon. Budapest. Kossuth Könyvkiadó, 
1961. 35 o. Összetételére lásd: HIL. HM. A 
békeelőkészítő csoport és a párizsi béke
konferencián részt vevő bizottság iratai. 
1945. T/A/4. Szombathelyi vallomása). 

gazda Párt előtt a helyzet; rádöbben
tek, hogy az általuk favorizált horthys
ta politikusok végleg csődbe vezették 
az országot. Az angol megszálláshoz fű
ződő remények füstbe mentek, a bal
káni partraszállás gondolatát felváltotta 
a későbbi második front végleges terve. 
A pártok vezetői kénytelenek voltak el
ismerni, hogy számukra az egyetlen reá
lis tényező most már csak a kommu
nista párt, s rajta keresztül a Szovjet
unió. Igaz, eddig is folytak tárgyalások 
a kommunisták és a baloldali legális 
ellenzéki pártok között, ezek azonban 
1943 decembere után léptek jelentősebb 
stádiumba. E pártok osztálykorlátait mi 
sem mutatja jobban, hogy egyértelmű 
választ 1944. március 19 után adtak, mi
után már nem politikai legalitásuk, ha
nem fizikai létük forgott veszélyben. A 
magyar politikai élet korruptsága, ma-
nipuláltsága, indiszkrét ügyvezetése 
eredményeként ugyanis a német elhá
rítás jobban ismerte a magyar diplo
mácia erőtlen lépéseit, mint a felelős 
magyar kormány.9 

Ezután állt be a magyar politikai éle
tében döntő változás. 

Szerintem a „hintapolitika" alapelve 
a Bethlen—Teleki-csoport minden ve
zető politikusának kelléktárában döntő 
tényező volt. 

Kállay azt az óvatos, de mégis ész
szerűtlen tekingető politikát folytatta, 
mint Teleki. Ennek eredménye 1944. 
március 19 lett. 

összefoglalva: Pintér István könyve 
a korszak lényegét leginkább helyesen 
visszaadó művek közé tartozik. Sok te
kintetben több ez a munka, mint a kor
szakkal foglalkozó tanulmányok bár
melyike is. Nem ártott volna viszont 
élesebb vonásokkal rámutatni a kormá
nyok ravasz és egységbontó politikájá
nak lényegére, a kommunista párt 
gyengésének okaira. 

Kár, hogy a szerző nem használta 
mint fogalmat és kategóriát a katona
politikát. Ennek következtében kül-, 
bel- és katonapolitikai koncepciója kö
zötti összefüggések és különbségek nin
csenek kelelően megvilágítva. 

Kiss Sándor 

9 Lásd Ránki György: A Wilhelmstrasse és 
Magyarország című dokumentum kötet 
idevágó iratait. Budapest, Kossuth Könyv
kiadó, 1968. 
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GÖRGÉNYI DANIEL: 

SIGNUM LAUDIS 
EGY KATONA EMLÉKIRATAI 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 319 o.) 

Görgényi Dániel memoárja érdekes, 
izgalmas, tanulságos olvasmány. Sze
mélyes, közvetlen élményei, tapaszta
latai két világháborúról és a „békés" 
Horthy-korszak hadseregéről adnak hi
teles kéDet. Nem készült katonának, az 
első világháború kényszerítette egyen
ruhába. Mérnök akart lenni, de olyan 
helyzetbe került, hogy célját csak ka
tonaként érhette el, és a Horthy-had-

sereg hivatásos tisztje lett. Komolyan 
vette azt a burzsoá elvet, hogy a katona 
nem politizál; ennek megfelelően élt 
és dolgozott. Betű szerint értelmezte és 
legjobb képességei szerint betartotta 
mindazt, amit a tiszti hivatásról és a 
példamutató kötelességteljesítésről ta
nult. 

A különböző beosztásokban számos 
tapasztalatot szerzett a hadsereg kor
szerűtlenségéről, a fegyverkezési poli
tika és a háborús készülődés negatív 
következményeiről, a vezetés és a vég
rehajtószervek bűnös könnyelműségé
ről, felelőtlenségéről. E tapasztalatok 
már korán kritikai gondolatokat éb
resztettek benne, melyeknek rendszerint 
hangot is adott. Állásfoglalásai azonban 
nem politikai nézeteket tükröztek. A 
képzett katona aggályai nyertek meg
fogalmazást véleményében. Kényszer
ből lett ugyan hivatásos tiszt, de egész 
emberként vállalta ezt a hivatást, és 
mindvégig becsületesen teljesítette, amit 
kötelességének tartott. Szakmai felké
szültsége és felelősségérzete diktálta 
tiltakozását vagy ellenvéleményét, de 
nem jutott el a politikai vonatkozások 
és tanulságok felismeréséig. 

A nem politizáló katona a Don part
ján kezdett ráeszmélni, hogy léteznek 
ilyen tanulságok. Keserves tapasztala
tok árán jutott idáig. A 2. hadsereg III. 
hadtestének sorsán látta meg, mi vár 
Magyarországra Hitler oldalán. E fel
ismerés érlelte antifasisztává, s állította 
a magyar nép megmentéséért küzdők 
sorába. 
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Görgényi Dániel emlékiratai tehát 
egy tanulságokban gazdag életutat tár
nak az olvasó elé. Amiről ír az már 
történelem, de nem történelemkönyvet 
ír. Tényeket közöl tárgyilagosan; ezek 
sokasága ismerteti meg velünk a kort 
s benne a szerzőt. Cselekedeteik fényé
ben mutatja be és jellemzi azokat a 
személyeket — a legmagasabb katonai 
vezetőktől honvédekig, akikkel a kü
lönböző események során és helyzetek
ben kapcsolatba került. 

Legrészletesebben a Don menti ta
pasztalatairól ír. Beosztásánál fogva 
nem csupán a III. hadtestnél történte
ket tekinthette át. Tudomása volt az 
egész 2. hadsereg helyzetéről, tevékeny
ségéről s az arra kiható körülmények
ről. Ez tette lehetővé, hogy személyes 
élményein keresztül megbízható, hiteles 
képet adjon a katasztrófáról, bemutassa 
és szakszerűen elemezze annak okait 
is. Véleményét és kritikai megjegyzé
seit a témával foglalkozó hadtörténé
szek sem mellőzhetik. 

Görgényi Dániel egyik számottevő 
alakja volt a magyar hadifoglyok anti
fasiszta mozgalmának. Ez a mozgalom 

máig is legkevésbé ismert fejezete an
nak a harcnak, melyet népünk legjobb
jai vívtak a fasizmus ellen. A szerző 
memoárja sokat segítnetett volna ezen 
a helyzeten. Az antifasiszta hactiiogoly-
mozgalom részletesebb tárgyalására, 
eredményeinek és problémáinak szele
sebb kibontakozására kínálkozó lehető
séget azonban Görgényi nem használta 
ki. így is sok tényanyaggal járul hozzá 
az eddigi ismeretek gyarapításához, de 
éppen ez enged arra következtetni, hogy 
mennyivel többet tudott volna mon
dani. 

Ez az észrevétel nem akarja csökken
teni a memoár jelentős értekeit. Gör
gényi Dániel könyve eredmenyesén se
gíti elő a Horthy-hadsereg tevékenysé
gének, szerepének és szellemének jobb 
megismerését. Hozzájárul a közvéle
ményben máig is tapasztalható tevés 
nézetek helyesbítéséhez Magyarország 
második világháborús szerepét illetően. 
Kívánatos, hogy tisztjeink, valamint a 
honvédelmi és világnézeti neveléssel, 
történelemtanítással foglalkozó pedagó
gusok megismerjék. 

Tóth Sándor 
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TANULMÁNYOK A KATONAI NEVELÉS KÖRÉBŐL 

(2. kötet) 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 390 o.) 

MÄNYOK 

MMMj|MI£K8s**smmt% 

E tanulmánysorozat közrebocsátásá
val — amelynek 1. kötete a múlt év
ben jelent meg — a Zrínyi Katonai Ki
adót az a szándék vezette, hogy éven
ként vagy kétévenként kiadásra ke
rülő, egy-egy kötetben ismertesse a ki
képző-nevelőmunka területén szerzett 
tapasztalatokat. Emellett bizonyos mér
tékig összefoglalója legyen a sok te
kintetben még elszigetelten folyó kuta
tómunkának. Az írások célja tehát, hogy 

elősegítse a katonai nevelés fogalmaid
nak a tisztázását, az alkalmazandó és 
helyes módszerek megismerését. Nem 
valamiféle véglegesség igényével lép
nek fel, inkább javaslatokat tartalmaz
nak, problémákat vetnek fel. E kötetek 
nem pedagógiai kézikönyvek, hanem a 
hadseregünk diktálta feladatokhoz sze
retnének támaszt nyújtani azzal, hogy 
egy-egy problémát alaposabban ele
mezve, az érdeklődés középpontjába ál
lítsanak. A kötetek funkciójából követ
kezik, hogy nem törekednek teljes
ségre. Ezen túlmenően azonban objek
tív nehézségek is akadályozzák, hogy a 
kiképzés-nevelés területének nem min
den részlete kerül kellő megvilágításba. 
Azok a kiképzők-nevelők, akik gyakor
lati munkájuk során ütköznek a prob
lémákba s jól vagy rosszul, de a leg
jobb igyekezettel próbálják azokat meg
oldani — nem mindig képesek tapasz
talataikat úgy ismertetni, hogy azok a 
közösség számára is tanulságot nyújt
sanak. Ebből következik, hogy a tanul
mányok színvonala eléggé különböző, 
noha mondanivalójuk hasznos, és úgy 
gondoljuk — ez jelenti a lényeget. 

A most közreadott 2. kötet — az 
1-höz hasonlóan — három fő területről 
közöl tanulmányokat, mégpedig a ve
zetés, a beosztottak megismerése és a 
kiképzés-nevelés köréből. Túl hosszúra 
nyúlna mind a tizenegy tanulmány is
mertetése, ezért csupán három — az 
egyes témakörökre jellemző — tanul
mányról szólunk részletesebben. 

A vezetés témaköréből Paréj Lajos 
százados: „A szakaszparancsnok napi 
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időbeosztása" c. tanulmányát említjük 
meg. A munkaidővel való helyes gaz
dálkodás, az idő ésszerű kihasználása 
rohamosan fejlődő világunknak hovato
vább legégetőbb, legsürgősebben meg
oldandó problémáját jelenti. A gazda
ság, a technika fejlődése egyre nagyobb 
feladatokat ró a vezetőkre, s ennek csak 
úgy képesek eleget tenni, ha nem ap
rózzák el idejüket, ha a korszerű veze
tési elvek szerint dolgoznak. A veze
tők munkaidejének tudományos vizs
gálata a polgári életben már elkezdő
dött. De mi a helyzet a hadseregben? 
A szerző alegységparancsnoki szinten, 
62 szakaszparancsnok „munkanap-fény
képe" alapján próbál választ adni. Ezek 
szerint (1965 őszi helyzet) szakaszpa
rancsnokaink munkaideje átlagosan 
11,8 óra, ami jóval magasabb, mint a 
polgári életben dolgozó hasonló veze
tőké. Ha eltekintünk ettől a jelentős 
óraszámtól, s azt kutatjuk: az mikép
pen oszlik meg, meg kell állapítanunk, 
hogy a munkaidőnek csupán 11,07%-a 
jut az önképzésre, a foglalkozásra való 
közvetlen felkészülésre; a központi to
vábbképzésre, ami a korszerű harci 
technikai eszközök, harcászati elvek 
megismeréséhez, elsajátításához vajmi 
kevés. A beosztottak megismerésére, 
nevelésére, a kollektíva kialakítására 
fordítható 3,06%-nyi idő ugyancsak mi
nimális. E fényképek (melyek az el
múlt évek során bizonyára „fejlődtek", 
ésszerűbb elosztást mutatnak) arra fi
gyelmeztetnek, hogy az eddig kialakult 
helyzet alapos elemzésére, vezetési 
módszereink tudományos alapokra tá
maszkodó továbbfejlesztésére van 
szükség. Egyébként az egyre bonyolul
tabbá, nehezebbé váló feladatainkat 
nem leszünk képesek sikerrel megol
dani. 

Gruber István őrnagy—Molnár Ká
roly alezredes: „A katonai kisközössé
gek vizsgálatainak tapasztalata"-it is
merteti. A katonai kiscsoportok sze
repét a korszerű, elszigetelten tevé
kenykedő csapatok .harca emelte köz
ponti problémává. Napjainkban, ami
kor a korszerű tömeghadsereg java 
részben kisebb kötelékben oldja meg 
feladatát — semmilyen vezetői kva
litás, sem tömeges tevékenység nem 
pótolhatja, sőt nem nélkülözheti a 
szűkebb kollektívák, az egyes embe
rek, a beosztottak magas fokú erköl
csi-politikai meggyőződöttségét. szak

tudását, felelősségérzetét stb. Ezideig 
hadseregünkben még nem fordítottak 
kellő figyelmet a katonai kisközösség
ben létrejövő emberi kapcsolatok 
konkrét vizsgálatára, pedig a szocia
lista tudatformálás feladatait nagy 
részben a katonai kisközösségben old
ják meg. A szerzőket vizsgálódásaik 
során az a cél vezette, hogy megha
tározzák azokat a tényezőket, ame
lyek megléte esetén a kiscsoportok 
közösséggé válhatnak, továbbá, hogy 
a közösséget alakító tényezők sajátos 
körülmények között hogyan érvénye
sülnek, milyen szerepük van a kis
csoportok közösséggé alakulásában. 
Tizenöt különböző kiscsoport szerve
zettségi szintjét, illetve annak érzel
mi, értelmi, akarati, erkölcsi ténye
zőit elemezve vonták le következte
téseiket. Ezek rendkívül tanulságosak, 
kitűnik belőlük, hogy az érzelmi kap
csolatoknak, az értelmi méltányolás-
nak, a vezető személyiségjegyeinek 
milyen fontos szerepe van a közösség 
formálódásában. 

Ezek a vizsgálatok csupán első lép
csőfokát jelentik a csoportkutatás me
todikájának. Mint vizsgálati lépés ön
magában főleg diagnózist nyújt, de 
emellett lehetőséget ad a megfelelő 
tájékozódásra, a közösségi élet mé
lyebb, sokoldalúbb kutatására. 

Végül egy olyan tanulmányról szó
lunk, amely a midennapi kiképző-ne
velőmunkával ma még nincs kapcso
latban, de a jövőt illetően nagyon is 
fontos szerepet játszhat majd. Zábory 
Sándor alezredes: „A programozott 
oktatás"-ról szóló tanulmánya a di
daktika legkorszerűbb eljárásainak 
egyikéről ad igen érdekes, eléggé rész
letes ismertetést. A programozott ok
tatás módszerének alkalmazásával a 
Szovjetunióban éppúgy, mint az Ame
rikai Egyesült Államokban és sok más 
fejlett országokban már komoly ered
ményeket értek el, noha mindössze 
10—14 éve, hogy az első kísérletek 
megkezdődtek. Érthető módon első
sorban azokon a területeken haszno
sítható sikerrel, ahol viszonylag rövid 
idő alatt kell a korszerű technika ke
zelését elsajátítani, ahol különösen 
szükség van az elvek egységes értel
mezésére és gyakorlati alkalmazására, 
a végrehajtás, az együttműködés me
chanizmusának, részleteinek kialakítá
sára és begyakorlására. Vagyis min-
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denekelőtt a hadseregben. A Szovjet
unióban is a hadsereg jár az élen a 
programozott oktatás módszereinek al
kalmazásában. A tanulmány rendkí
vül gyakorlatias és szemléltető mó
don ismerteti az ún. lineáris és az el-
ágazásos programok alapján készített 
programozott könyvet. Mindkét pél
da kézzelfoghatóan bizonyítja e mód
szer előnyét. Amellett a könyv tájé
koztat a programozott oktatás egyéb 
eszközeiről is, az oktatógépekről, a 
robotinformátorokról stb. Különösen a 
harcászati kiképzésben vannak nagy 
lehetőségei a programozott oktatás al
kalmazásának. Az új ismeretek köz
lését a programozott tankönyvek, gépi 
programok, a szellemi jártasságok és 
készségek kialakítását főként a kol

lektív gyakorlóprogramok, kollektív 
oktatógépek és oktató berendezések 
segítik elő. Ily módon lényegesen le
rövidíthető az oktatás ideje. 

Üjból hangsúlyozzuk, hogy az emlí
tett három tanulmány rövid ismerte
tésével nem szándékoztunk rangsoro
lást végezni, hiszen a többi tanulmány, 
amely a parancsra, a honvédelmi neve
lés időszerű politikai oktatás tapaszta
lataira stb. vonatkozik, ugyancsak jó és 
hasznos tanácsokat tartalmaz. Ez a kö
tet — hiányosságai ellenére is — igen 
sok segítséget nyújt a kiképzők gyakor
lati munkájához, s talán nem fogja az 
a vád érni, hogy elvont problémákat 
boncolgat. 

Csonka György 
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LUKÁCS LAJOS: 

GARIBALDIVAL A SZABADSÁGÉRT 

(Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1968. 332 o.) 

A szerző a magyar történetírás régóta 
esedékes adósságaként nyújtja át az ol
vasónak Garibaldi harcostársáról, Du
ny o v István szerfölött megrázó életút
járól szóló művét. 

A magyar olvasót mindig vonzották 
az elnyomók ellen vívott hősi küzdel
mekben részt vett bátor hazafiak t e 
teit elbeszélő írások. Dunyov Istvánról 
azonban, aki pedig igazi hős volt s egy 
életre szóló áldozatával tett tanúságot 
népünk felszabadítása és a zsarnokság 

elleni nemzetközi összefogás magasztos 
ügye mellett, semmit, vagy vajmi keve
set tudott. Ez nem véletlen, hiszen Du
nyov személyét és működését évtizede
kig homály fedte. 

A letűnt társadalom szellemi irányí
tói találkoztak az 1848—49-es magyar 
forradalom és szabadságharc lánglelkű 
katonájának nevével a hazai és kül
földi levéltárak sárguló irataiban, tud
tak a magyar szabadságharcban és Ga
ribaldi 1860. évi szicíliai expedíciójá
ban tanúsított hősi helytállásáról épp
úgy, mint az örökös emigrációban vég
zett munkásságáról, de nem szorgal
mazták, hogy a magyar nép is meg
ismerje tevékenységét, sőt, mélyen el
hallgatták, nehogy a felnövekvő nem
zedék, a magyar ifjúság Dunyov Ist
vánt példaképének válassza, fölöttébb 
tanulságos, sikerekben és tragikus for
dulatokban gazdag életútját megis
merje. 

Lukács Lajos történész érdeme, hogy 
a magyar szabadságharc kiváló katoná
ját, a nemzetköziség neves úttörőjét, 
nemes példáját és szellemi örökségét a 
feledés homályából kiemelte és szocia
lista társadalmunk közkinccsévé tette. 

A szerző magyarországi, romániai, 
ausztriai és olaszországi levéltárak és 
könyvtárak anyagát tárta és dolgozta 
fel, hogy minél teljesebben mutassa be 
a vitéz szabadságharcos katona, a pél
damutató magyar garibaldista életútját. 
Ennek során megelevenednek előttünk 
a XIX. század nagy eseményei: az 
1348__49-es magyar forradalom és sza
badságharc, a gyűlölt Bach-korszak, az 
olasz nemzeti egységért vívott küzdel-
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mek és a Risorgimento történetének 
egyes állomásai. 

A minden tudományos igényt kielé
gítő, mindvégig mértéktartó, olvasmá
nyosan megirt könyv első fejezetében 
Dunyov István pályafutásának kezde
tét ismerhetjük meg. A szerző az adott 
kor társadalmának bemutatása után el
vezeti az olvasót a Maros folyótól délre, 
Erdély és a Nagyalföld érintkezési pont
ján fekvő Vingára: itt született művé
nek hőse, itt serdült ifjúvá, s innen, a 
„ . . . polgáriasodó paraszti kisváros köré
ből került ki, és jutott el hosszú és 
nehéz küzdelmeken keresztül az értel
miségi pályára". Lukács Lajos fejtege
téseiből kitűnik, hogy a vingai ifjúnak, 
aki Aradon végezte el a bölcsészeti tan
folyamot, nem kis gondokkal és elő
ítéletekkel kellett megküzdenie, hogy 
tehetségének és vágyainak megfelelő 
társadalmi helyet tudjon kiharcolni ma
gának. 

A magyar, bolgár, román, szerb és 
német nyelvet kitűnően beszélő fiatal
ember képzettségének és képességeinek 
elismerését, valamint személye iránti 
tiszteletet és megbecsülést bizonyítja az 
a tény, hogy szülővárosában aljegyzői 
állást ajánlottak fel neki. Ez a körül
mény messzemenő lehetőséget biztosí
tott arra, hogy közgazdasági, politikai 
és jogi ismereteit gyarapítsa. 

Mint a továbbiakból kitűnik, Dunyov 
István minden lehetőt megtett a kor 
haladó követelményeinek megvalósítá
sáért, az anyagi, társadalmi és kultu
rális haladás előmozdításáért. Közben 
állandóan tanult. A köz javát szolgáló 
munkáshétköznapok estéin fáradhatat
lanul képezte magát, forgatta a jogi 
könyveket azzal a szilárd elhatározás
sal, hogy megszerzi az ügyvédi diplo
mát, amely elengedhetetlen feltétele 
volt annak, hogy tevőlegesebben bekap
csolódhasson a közéletbe. Fáradozásait 
siker koronázta: 1843. március 20-án, 
eredményes vizsga után, megkapta a 
köziogi ügyvédi oklevelet. E fontos ok
mányon még alig száradt meg a tinta, 
már új célt tűzött ki maga elé: meg
szerzi a váltójogot. Ezt az elhatározást 
ismét tanulással töltött éjszakák követ
ték, amelynek eredményeként az alig 
27 éves Punvov István 1843. május 
12-én. a Váltó Feltörvényszéknél letett 
vizsgája alapján, átvette a váltóügyvédi 
diplomát is, amely új szakaszt nyitott 
pályafutásában. 

Ezt követően hosszú hónapokat töl

tött Pesten, Pozsonyban és Bécsben, Ezek 
a hónapok — állapítja meg a szerző — 
„felmérhetetlen politikai tapasztalatok
kal gazdagították, látókörét európai 
szintre emelték ás a liberális politikai 
eszmeáramlat szilárd és határozott tá
mogatójává formálták". 

Dunyov István a hosszabb távollét 
után Aradon telepedett le, ahol 1844-
ben köz- és váltójogi irodát nyitott. A 
tiszteletnek és nagy tekintélynek ör
vendő fiatal ügyvéd hamarosan Arad 
városának vezető közéleti férfiai között 
foglalt helyet. Az Aradon eltöltött né
hány év fontos iskola volt számára, s 
olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek 
meghatározták további fejlődését. „Le
hetősége- és alkalma nyílt nemcsak az 
annyira égető gazdasági kérdések meg
ismerésére — olvashatjuk a könyvben 
—, de a politikai erőviszonyok alapo
sabb felmérésére is. Lendületes és ha
tározott fellépése a városi politikai élet
ben már előrevetette szerepét és meg
határozta helyét a bekövetkező törté
nelmi fordulatban." 

Lukács Lajos művének következő fe
jezetében Dunyov Istvánt mint az 
1848—49-es magyar forradalom és sza
badságharc katonáját mutatja be, aki 
nemcsak megértette és helyesen ismer
te fel a történelmi helyzet nyújtotta 
lehetőségeket, hanem bátran és követ
kezetesen vállalta is a tevékeny rész
vételt. „Ez az alapállás — írja a szerző 
— teljes mértékben következett Dunyov 
István egyéniségéből, jelleméből, poli
tikai hitvallásából és azokból a nem
zetközi és hazai eseményekből, ame
lyek milliókat villanyoztak fel ezekben 
a napokban." 

A könyv írójának helyzetismertetésé
ből, amely rendkívül alapos és pontos, 
szemünk elé tárul az a sokoldalú te
vékenység, amit Dunyov azért fejtett ki, 
hogy Arad lakossága ne maradjon le 
a társadalmi átalakulásért folyó küz
delem élvonalából, hanem célratörően, 
megingathatatlanul kövesse a főváros 
példáját. A felsorakoztatott adatok két
ségtelenül bizonyítják, hogy a mű hő
sének nem kis szerepe volt abban, hogy 
Arad önálló, eredményesen mozgatható 
nemzetőrséggel rendelkezett. 

Dunyov István az elsők között volt, akik 
beléptek a nemzetörségbe, és a 3. szá
zadban mint közneinzetőr került beosz
tásba. Ott találjuk őt abban a hat nem
zetőr századból kiválogatott 65 fős csa
patban is, amelyet 1848 júliusában a 

— 686 — 



szerb felkelők által veszélyeztetett déli 
területre küldtek. 

A szerző a továübiakban az utolsó 
rendi országgyűlésről ír, amely kimon
dotta Magyarország és Erdély egyesí
tését, s amelyet a román nemzeti moz
galom vezetői elutasítottak: Erdély 
autonómiáját, az ott élő népek nemzeti 
egyenjogúságát követelték. Ez az adott 
pillanatban az osztrák kamarillát szol
gálta. Az erdélyi osztrák főparancsnok 
sietett is felfegyverezni és csatasorba 
állítani a román felkelőket, hogy a ma
gyar forradalom eltiprására használja 
fel őket. Mint ismeretes, a magyar kor
mány rendeletére 1848. október 22—23. 
éjjelén Aradról Gál László őrnagy ve
zetésével elvonult egy expedíciós csa
pat, hogy megfékezze a megyében fel
lángolt felkelést és kemény kézzel meg
büntesse ennek szervezőit. Az aradi 
nemzetőrök soraiban ott menetelt Du-
nyov István is, akit ebben az időben 
neveztek ki nemzetőr hadnagynak és 
Vörös Antal kormánybiztos utasítására 
létrehozott katonai bíróság jegyzőjének 
és ideiglenes hadügyészének. Lukács 
ezt követően mindenre kiterjedő részle
tességgel bemutatja a katonai expedíció 
útját, tevékenységét és következmé
nyeit, majd a forradalom további me
netét befolyásoló hatását. 

1848 végén a magyar kormány ren
deletére az aradi nemzetőrség fegyve
reit átadták az újonnan szervezett hon
védségnek. Dunyov István — sok tár
sával együtt — honvéd főhadnagyi 
rendfokozattal a honvédség kötelékébe 
került és hamarosan alezredessé előlé
pett Gál László segédtisztjévé nevezték 
ki. Főhadiszállásuk ekkor Nagy-Halmá-
gyon volt. Itt vették 1849 január végén 
azt a parancsot, hogy minden rendel
kezésre álló erővel nyújtsanak támo
gatást Bem tábornoknak, aki Puchner 
osztrák altábornagy seregeivel szemben 
január 21-én Nagyszebennél, majd feb
ruár 4-én Vízaknánál csatát vesztett. 
Gál alezredes — Dunyov is vele tar
tott — két hadoszlopban indult meg. 
Manőverei eredményességét bizonyítja, 
hogy Bem az út közben harcot vívó, de 
mégis időben beérkező segélycsapatok
kal megerősödve „ . . . rövid időn belül 
képessé vált arra, hogy a már-már tra
gikus kimenetelűnek ígérkező erdélyi 
hadjáratot mégis a magyar forradalom 
javára fordítsa". 

A piski hídnál lezajlott döntő csatá
ban Gál és segédtisztje nem vett részt. 

A sereget Bemnek átadva sebesültekkel 
és menekültekkel visszatértek Aradra, 
majd a hadügyminiszter parancsát tel
jesítve, a szerb felkelők által szoron
gatott Szabadkára mentek, ahol rövid 
idő alatt talpra állították a szétzilált 
csapatokat, amelyeknek élén 1849. már
cius 5-én Baj mok határában súlyos csa
pást mértek a szerb seregre. A várat
lan győzelem erkölcsi és katonai vonat
kozásban egyaránt hamarosan éreztette 
hatását. Mint ismeretes, Gál katonái
nak hősi helytállása kedvező helyze
tet teremtett egy nagyobb offenzíva ki-
bantakoztatására. Perczel Mór tábor
noknak a délvidéki hadak főparancs
nokává történő kinevezésével egy idő
ben felállított három hadosztály egyiké
nek élére az ezredessé előlépetett Gált 
bízták meg, ugyanakkor segédtisztjét, 
Dunyov Istvánt századosi rangra emel
ték. 

Ebben a fejezetben olvashatunk a 
délvidéki hadjáratról is. Ennek döntő 
ütközeteiben Dunyov is részt vett és 
bátor, hősi magatartásával tűnt ki. A 
legveszélyesebb helyeken harcolt, több
ször megsebesült, de helyét nem hagyta 
el. „Kamenicz erődített tábor ostroma 
közben lába olyan súlyosan megsérült, 
hogy már amputálása is szóba került. 
Ott volt a súlyos veszteségekkel járó 
kácsi ütközetben is, ahol fején komoly 
vágást kapott a Wallmoden vértesek 
rohama során." 

E harcokban tanúsított helytállásáért 
alezredessé' előléptetett Dunyovot egy 
ideig még ott láttjuk a különböző csata
tereken — utoljára a Nagykátánál ví
vott lovascsatában. A töméntelen szer
vező munka, a szakadatlan harc és se
besülései annyira legyengítették ellen
álló erejét, hogy parancsnoka kényte
len volt hűséges kísérőjét, annyi dicső 
és súlyos küzdelemben fegyvertársát és 
barátját gyógykezeltetés végett Aradra 
szállíttatni. Ám alig ért haza aradi la
kására, már útra is kellett kelnie, hogy 
Görgey tábornok parancsát teljesítve 
Világosnál ő is letegye fegyverét, 

Mint ismeretes, a magyar forradalom 
és szabadságharc leverését, az ország 
megszállását rövidesen kíméletlen meg
torlás követte. Az osztrák kormány 
bosszúját Dunyov sem kerülhette el. A 
szerző művének harmadik fejezetében 
erről az időszakról ad megrázó képet. 

A szabadságharc hős katonája Ara
don várta sorsa betelj esedését. Kossu
thot és társait ugyanis súlyos lábsebe 
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miatt nem követhette. Amire számított, 
hamarosan bekövetkezett. A pesti rend
őrigazgatóság 1850 nyarán megindította 
ellene a büntető eljárást, maja ennek 
következményeként 1851 októberében 
Pestre szállították a hírhedt Újépület
be, a hadbíróság székhelyére" . . . ahol a 
szabadságharc annyi kimagasló alakja 
szenvedett fogságot és sokan közülük 
vértanúhalált." 

Dunyov Istvánt 1848—49-es működé
séért a hadbíróság 1852. április 24-én 
halálra ítélte, amit később „ . . . a csá
szár kegyelméből.. . 10 évi várfogságra 
változtattak". Lukács helyesen állapítja 
meg, hogy az ítélet enyhítése nem a 
császári kegynek és megbocsátó szán
déknak volt a következménye, hanem 
„. . . annak, hogy az ítélethozók sok te
kintetben maguk is érezték eljárásuk 
alaptalanságát, jogi tarthatatlanságát". 
Ám a tényen ez mit sem változtatott, 
mert Dunyov István mögött hosszú idő
re bezárult a börtön kapuja. Bíráit az 
a cél vezette, hogy végleg elszakítsák 
Övéitől, hőn szeretett hazájától, hogy 
megtörjék és örökre elvegyék kedvét 
a forradalmi tevékenységtől. De, mint 
ez a mű további részeiből is kitűnik, 
tévedtek. Bár lelki és testi szenvedése 
határtalan volt, akaratát, meggyőződé
sét semmi sem tudta megingatni. Sőt, a 
börtön falai még keményebbre edzet
ték. A hosszú várfogság az önképzés, a 
politikai iskolázottság és tájékozottság 
kibővítésének évei voltak. Sokat látott 
és tapasztalt börtöntársaival folytatott 
eszmecserék szellemi látókörét szerfö
lött kitágították. „Figyelemre méltó ha
tást tettek rá — állapítja meg Lukács 
Lajos — politikai, társadalmi nézetei
nek további alakulására, gazdagítására 
a külföldi rabtársai is — ezek között 
is különösképpen a Josefstadtba és Kö-
niggrätzbe került olasz politikai fog
lyok." Ezek az olasz hazafiak elhozták 
magukkal cellákba a római forrada
lom tanulságait, Garibaldi népiségét, 
szabadságuk eltipróinak gyűlöletét, és 
kitartóan hirdették az olaszok, magya
rok és a szlávok szoros összefogásának 
szükségességét Ausztria ellen. „Amikor 
1857. május 8-án Dunyov István szá
mos fogolytársával egyetemben, az ál
talános amnesztia kibocsátása után el
hagyta börtönét, semmi jelét sem mu
tatta a megbásának, a megtörtségnek 
és szívós akarattal és elszántsággal ké
szen állt árra, hogyha annak ideje el
következik, ismét teljesítse kötelessé

geit a haza és az egyetemes társadalmi 
haladás érdekében." 

Dunyov Istvánnak az amnesztia után 
sem volt nyugta. Azon túl, hogy meg
határozott időközökben jelentkeznie 
kellett a rendőrségen, minden lépését 
figyelték. Éppen ezért ütközött nehéz
ségbe szétzilált életének rendezése is. 
Barátai, ismerősei ugyanis, akik kész
séget mutattak támogatását illetően, 
nem mertek nyíltan feléje közeledni. 
Óvatosságuk indokolt is volt, mert nem 
tudhatták milyen hátránnyal járhat egy 
volt politikai elítélt támogatása. Azon
ban tény, hogy barátai révén került az 
1858-ban alakult Magyar Kertészeti 
Társulathoz, ahol munkáját nagy szak
értelemmel és gondossággal végezte. 
Egykori célkitűzéseiről, szabadsághar
cos elveiről azonban egy pillanatra sem 
mondott le. Kedvező időre várt, hogy 
a tett mezejére lépjen. „Érthető — írja 
Lukács Lajos —, hogy az 1859-es év 
sokat ígérő nemzetközi eseményei 
azonnal felkeltették érdeklődését" . . . 
és megerősítették azt a szándékát, hogy 
Olaszországba megy és eszményeinek 
valóra váltását egykori rabtársainak 
támogatásával azok táborában keresi, 
akik harcban állnak Magyarország né
pét leigázó Ausztriával. Elhatározását 
tett követte: 1859. június 12-én elhagyta 
a magyar fővárost és sok viszontagságot 
átélve augusztus 20. körül megérkezett 
a genovai kikötőbe, majd Torinóba. Itt 
találkozott azokkal a magyarokkal, akik 
ebben az időben vezető szerepet töl
töttek be az emigrációban és a magyar 
légióban. 

A szerző az itáliai események ismer
tetése, sokoldalú elemzése mellett be
mutatja az olaszországi magyar emig
ránsok életét, tevékenységét, majd Du
nyov egyéves piemonti működését. 

Dunyov István az olaszországi hely
zetet és a szicíliai népmozgalom ese
ményeit értékelve arra a következtetés
re jutott, hogy ,, . . . az adott pillanat
ban tenni, cselekedni az emberiség 
ügyéért, szolgálni egyben a haza fel
szabadításának célját, csakis Garibaldi 
táborában lehet". És ő ebben a tudat
ban el is indult azon az úton, amely 
a dicsőséghez, de egyben mártíromsá-
gához is vezetett. 

1860 június második felében, amikor 
Dunyov végérvényesen elhatározta, 
hogy Garibaldi mellett kíván harcolni, 
Szicíliában a politikai és katonai ese
mények egyaránt előrehaladott stá-
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diumban voltak. Garibaldi táborába 
már sok magyar érkezett, akik az olasz 
egységeknél és a szervezés alatt álló 
magyar légióban tevékenykedtek. Du
nyov 1860. július 19-én szállt hajóra 
Torinóban. Négy napig tartó utazás 
után érkezett meg Palermóba. Itt azon
nal jelentkezett a hadügyminiszternél, 
Sirtori tábornoknál, akitől azt a felada
tot kapta, hogy „ . . . szervezze biztos ka
tonai egységgé a 16. hadosztály 2. dan
dárénak 2. zászlóalját". A tapasztalt 
magyar szabadságharcos nagy lelkese
déssel fogott hozzá az új munkájához. 
Fáradozását siker koronázta, mert lét
rehozott alakulata a katonai egységek 
között a legkiválóbbnak bizonyult. Ezt 
felettesei azzal jutalmazták, hogy 
augusztus 19-én nyílt parancsban tet
ték közzé zászlóaljparancsnoki és al
ezredesi kinevezését. Ám örömébe üröm 
is cseppent: a nagy gonddal megszer
vezett alakulatának frontra küldését a 
szicíliai politikai és katonai vezetés ha
logatta. A sok huza-vona után szeptem
ber 10-én a Tüköry nevét viselő hadi
gőzösön katonái élén mégis elindult Ná
poly felé, ahová 13-án érkezett meg. Itt 
azt a megbízást kapta, hogy vegye át 
a 17. hadosztály 2. ezredének irányítá
sát — harci egységbe szervezve azt. Ezt 
a parancsot is sikeresen oldotta meg. 
A harci vágytól égő ezredét hamarosan 
el is vezényelték Nápolyból Bixio had
osztályához, Maddalonihoz. A helyzet 
ugyanis ebben az időben rendkívül vál
ságos volt. A több mint 30 ezer főnyi 
Bourban-sereg felsorakozott Capuától 
Maddaloniig, hogy összeroppantsa az 
alig 20 ezer katonát számláló garibal-
dista erőket és megnyissa az utat Ná
poly felé. 

Dunyov, életére is tragikus volturnói 
csata előestéjén kapta meg Pulszky Fe
renc levelét, amelyben arról értesítette, 
hogy a magyar emigráció vezetése, sze
mély szerint Kossuth úgy döntött, 
hogy a Piemonttól ígért fegyverek szál
lításának gondos lebonyolítására őt, Du
nyov Istvánt küldi a román fejedelem
ségekbe, és kéri, hogy az ügy fontossá
gára való tekintettel egy órát se kés
lekedjék, induljon azonnal. E magasabb 
érdekeket szolgáló megbízatás teljesí
tése módot adott volna Dunyovnak arra, 
hogy elhagyja a csatateret. A köteles
ségérzet, a vállalat feladat következetes 
és becsületes végrehajtása azonban sok
kal mélyebben élt benne, semhogy ka
tonáit elhagyja. Ezt Pulszkynak küldött 

válaszlevelében meg is írta : „ . . . — Kö
szönöm kitüntetését. Igyekezni fogok 
becsülettel eleget tenni a várakozás
nak. 

A csata előtt nem mehetek, nem sza
bad mennem: ezt parancsolja becsüle
tem. — Kötelességem tehát részt venni 
a csatába, melybe ezredemet ígéretem
hez képest bevezetnem kell." 

Lukács Lajos csataleírásából kitűnik, 
hogy Dunyov becsülettel vette ki ré
szét az öldöklő küzdelemből — sok-sok 
neves és névtelen magyar honfitársá
val együtt. Dunyov 600 főnyi ezredének 
élén háromszor indult rohamra. Kato
nái lelkesen követték addig, amíg egy 
ellenséges golyó le nem terítette szere
tett parancsnokukat. 

„Sietve jelentem, hogy a inai ütkö
zetben, melyet Capua e lő t t . . . vívtunk, 
igen tisztelt s szeretett honfitársunk, 
Dunyov István veszélyesen megsebe
sült . . . s ma eldől még, szükség leend-e 
az aputatio vagy sem" — írta a szin
tén súlyosan sebesült Óváry Kossuth
nak. 

A szerző könyvének hetedik fejezeté
ben Dunyov István életéért folytatott 
küzdelemről számol be. Mint írja, az 
orvosok nem sok reményt fűztek élet
benmaradásához. Várták a tragédia be
következését, éppen ezért lábának am
putálásához nem is fogtak hozzá. Ara 
Dunyov élniakarása legyőzte a halált. 
A sikeres műtét és a gondos ápolás visz-
szaadta őt az életnek, a további harc
nak. Nem lehet meghatódás nélkül ol
vasni azokat a sorokat, amelyek a lá
badozó beteg és Garibaldi találkozását 
örökítik meg. „Túlzás nélkül állíthat
juk — írja Lukács Lajos —, Dunyov 
életének legkritikusabb pillanatában 
lelkiereje olyan támaszt kapott, mely 
jelentékeny mértékben hozzájárult a 
leselkedő halál leküzdéséhez. A meg
becsülés, az olasz és a magyar nép test
véri összefogásának jelét juttatta kifeje
zésre Garibaldi azzal, hogy a hős sza
badságharcost ezredesnek nevezte ki, 
és egyidejűleg az általa vezetett ezre
det Dunyov nevéről nevezte el." 

A szerző a továbbiakban vázolja Du
nyov gyógyulásának útját és az olasz
országi események további fejlemé
nyeit, majd arról ír, hogyan tevékeny
kedett a „felgyógyult" magyar garibal-
dista a vörösinges vezér mellett 1862-
ben. 

A kiadvány kilencedik és tizedik fe-
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jezete Lukács nagyszerű munkájának 
legértékesebb részei. Előbbiben Dunyov 
Istvánt mint politikai gondolkodót mu
tatja be az olvasónak, az utóbbiban 
pedig az 1867-es kiegyezéssel kapcso
latos álláspontját elemzi, amely arra 
az elhatározásra késztette Dunyovot, 
„ . . . hogy végleg berendezkedjen az 
ideiglenesnek remélt második hazában 
és megkísérelje konszolidálni hányatott 
életét". 

Lukács Lajos könyvének utolsó feje
zeteit szinte teljes egészében Dunyov 
személyének szenteli, s nem véletlenül, 
hisz életének e bemutatott végső sza
kasza a legmegrázóbb — és iminden 
túlzás nélkül állíthatjuk: a legfelejl-
hetetlenebb is. 

Egy életen át folytatott harcoktól el
fáradt, fél lábbal küszködő garibaldista 
egymaga, élettárs nélkül nem tudta ren
dezni életét. Amikor ez bizonyossá vált 
előtte, 55 éves volt. Tizenkét évi olasz
országi tartózkodása óta most gondolt 
először arra, hogy élettársat keres. A 
sors „kegyes" volt hozzá, mert a 18 éves 
Antoniette Talaminire, a csodálatos 
szépségű hajadon személyében olyan 
feleséget kapott, aki élete végéig hűsé
ges asszonya és gyöngéd kezű ápolója 
maradt. Ám az a remény, hogy társat 
választva könnyebb lesz az élete, nem 
valósult meg. A szép, harmonikus éle
tüket anyagi gondok árnyékolták be. 
Különösen azt követően, hogy szinte 
évenként jelentkezett gyakran változ
tatott otthonukban a gyermekáldás. 1872. 
január 8-án született meg az első, 1885. 

január 26-án pedig az utolsó, a hetedik 
gyermekük. Tetőzte Dunyov tragédiáját 
a gyermekek anyjának, a hűséges fele
ségnek a folytonos betegeskedése és 
1887. január 27-én kínos szenvedések 
közepette bekövetkezett halála. 

„Ki lenne képes ennél többet elvi
selni? Mihez kezdhetett e szerencsétlen 
béna ember hét gyermekkel és az élet 
iminden terhével együtt?" — teszi fal 
a kérdést a szerző, aki mély átérzéssel 
kísérte végig Dunyov István dicsőségek
ben gazdag, de tragikus életútját. 

Dunyov István utolsó napjaiban min
den erejét összeszedve azon fáradozott, 
hogy árvái számára gondviselőket sze
rezzen. És aztán „Lecsukódtak örök 
álomra a fáradt szemek! Bevégeztetett 
egy végtelenül küzdelmes, döbbenetes 
tragédiákkal terhes élet! Dunyov Ist
ván magyar száműzött, akit a hivatalos 
Magyarország állampolgárai közül ki
taszított és a hivatalos Olaszország is 
magára hagyott aggodalmaival, szenve
déseivel egyetemben — elköltözött az 
élők sorából. 1889. augusztus 30-án dél
után 1 óra 20 perckor e nemes szív 
megszűnt dobogni, kilehelte l e lké t . . . 
Annak a tudatában búcsúzott a szá
mára oly mérhetetlen szenvedést nyújtó 
világtól, hogy jön, biztosan eljön egy 
jobb kor, egy igazibb nemzedék, mely 
majd visszatér igaz szívvel és magasz
tos eszmékkel telve egykori elődeik fél
bemaradt küzdelmeihez, és végrehajtja 
mindazt, melynek valóraváltása meg
tört, megszakadt." 

Molnár Pál 
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ZOOK, DAVID H.—HIGH AM, ROBIN: 
A SHORT HISTORY OF WARFARE 

(2. Ed. New York, 1967. Twaghe, 500 o.) 

Zook százados és Higham professzor 
vállalkozása nem is elsősorban azért 
figyelemre méltó számunkra, mivel jól 
sikerült, haszonnal forgatható, na
gyobb hibáktól és félreértésektől men
tes kézikönyvvel állunk szemben, ha
nem azért, mert a szerzők főleg az 
Amerikai Egyesült Államok Katonai 
Akadémiájának növendékei számára 

írták. így a könyv segítségével köze
lebb juthatunk az Amerikában folyó 
hadtörténelmi oktatás módszertani és 
egyéb problémáihoz. 

Módszertanilag a mű átmenet a had
történelem és a hadművészet-történe
lem között, bár a hadtörténelmi jel
leg erősebb. A szerzők didaktikai szem
pontból — helyesen — arra töreked
tek, hogy ne csak vezérfonalat, ha
nem a hadtörténelem valamennyi lé
nyeges eseményével foglalkozó, önál
lóan is teljes egészet alkotó kéziköny
vet adjanak az olvasó kezébe az em
beriség — elsősorban a nyugat — had
történelmének a marathoni csatából 
(i. e. 49. o.) egészen napjainkig terjedő 
szakaszáról. Ezért minden esetben a 
gazdasági és társadalmi viszonyokból 
kiindulva igyekeztek a hadtörténelem 
egyes korszakait, eseményeit elemezni. 
Ez az elemzés — főleg az összefoglaló 
értékelésekben már hadművészet-tör
téneti szintű. Sem a terjedelem, sem a 
mű jellege nem tette lehetővé, hogy a 
hadművészet-történet valamennyi lé
nyeges kérdését akárcsak érintsék is, 
csupán a hadászati — angolszász ter
minológiával élve nagy hadászati —ka
tonai elméleti és fegyvertörténeti prob
lémákat tárgyalták részletesebben. A 
harcászat alig, a hadműveleti művészet 
pedig szinte egyáltalán nem kapott he
lyet a munkában. 

Az egyes korszakokra jutó lapterje
delmet megvizsgálva az alábbi eredmé
nyeket kapjuk: általános elvi bevezetés 
6 o., ókor 24 o., középkor (a XVI. szá
zadig) 32 o.. XVII—XVIII. század 40 
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o., XIX. század 111 o., az első világhá
ború és előzményei 66 o., a második vi
lágháború és előzményei 125 o., nap
jaink 20 o. Ez az arány a XIX. század
tól eltekintve, mely az amerikai hábo
rúk (1845), észak-amerikai polgárhábo
rú (1861—1865), spanyol—amerikai há
ború (1898) és a tengeri háborúk had-
• művészete részletesebb feldolgozása kö
vetkeztében az nagyobb nyomatékot 
kapott, többé-kevésbé megfelel az ál
taluk elfogadott normának. Az ameri
kai hadtörténelemmel és a tengeri had
viseléssel foglalkozó fejezetek egyéb
ként a könyv legértékesebb részeit al
kotják. 

A munka színvonala azonban megle
hetősen egyenetlen, a szerzők amerikai 
tárgyú fejezetektől eltekintve sehol 
sem törekedtek eredetiségre, mindenütt 
a hivatalos amerikai álláspont vagy ré
gebbi történelmi korok tekintetében a 
nyugaton elfogadott véleményeknek 
adnak hangot. Egyetlen kisebb eret
nekségük Liddell Hart elméletének, a 
„közvetett megközelítés hadászať'-ának 
gyakori felhasználása. 

Amilyen megbízhatóan és viszonylag 
részletesen elemzik az angolszász had
történelem egyes kérdéseit, olyan mos
tohán bánnak többnyire a többi álla
mokkal — az orosz polgárháborúnak 
(1917—1922) pl. mindössze három oldalt 
szenteltek, s főleg ezekben a fejezetek
ben fordulnak elő többször is kisebb-
nagyobb, néhol csak a túlságosan tö
mör fogalmazás következtében fellépő 
pontatlanságok, értelmetlenségek is. 

Az alábbiakban azonban nem ezek
kel, hanem néhány bennünket is kö
zelebbről érintő általánosabb problé
mákkal kívánunk foglalkozni. 

A rövid bevezető jól áttekinthető, 
jellemző képet ad az USA katonai 
ideológiájáról. A háborút az emberi 
társadalomtól elválaszthatatlan, örök 
jelenségnek tartja, s rámutat a háború 
és társadalom fejlődésének kölcsönha
tásaira. Ez utóbbi megállapításával — 
az előbbivel természetesen nem — mi 
is egyetérthetünk (27. o.), a későbbiek
ben azonban néhány nem meggyőző 
történelmi példára hivatkozva (a hel
lenisztikus társadalmat pl. egyetlen si
keres csata, feltehetőleg Guatemala-i 
c. 331) hozta létre, vagy, hogy „a ke
resztes hadjáratok hatottak a kereske
delem fejlődésére, s nem megfordítva" 

(28. o.), határozottan militarista ten
denciákat mutatva, túlértékelik a szer
zők a háborúk kétségtelenül meglevő 
történelemformáló erejét. Az is saját
ságos, hogy sem itt, sem a későbbiek
ben, még a marxista katonai doktrína 
vázlatos ismertetése során sem (448— 
449. o.) beszélnek a háborúk és forra
dalmak kapcsolatairól, s nem alkalmaz
zák az igazságos vagy igazságtalan há
ború kritériumát sem. 

A középkori fejezetek elsősorban 
Oman, s a kortársak közül Hollister 
munkásságára épültek, így az angol és 
némileg a francia vonatkozások meg
alapozottak, s a magyar olvasó számá
ra gyakran újat is mondanak. Figye
lemre méltó pl. az a Hollister kutatá
sain alapuló, a középkori magyar had
történelem egyik fontos kérdésének, 
a magyar zsoldosság történetének kuta
tásába is alkalmazható megállapításuk, 
hogy a középkori angol scutage — 
vagyis a nemcsak kötelező, de fizetett 
katonai szolgálata — átmenet a feudá
lis és zsoldos katonai szolgálat között 
(74. o.). Egyéb kérdésekben azonban 
már több a pontatlanság, így joggal 
csodálkozhatunk pl. azon, hogy IV. Bé
la 1241-ben 100 000 főnyi hadsereget 
vont össze a muhi csatában. (72. o.) S 
még az angol történelmi részeknél is 
találkozhatunk olyan megállapítások
kal, hogy a puskaport — szerintük is 
csupán állítólag — Roger Bacon talál
ta volna fel 1249-ben (77 o.), vagy hogy 
a Crécy csatában (1346) 6000 genovai 
számszeríj as vett volna részt. (75. o.) 

A XVI—XIX. századdal foglalkozó 
részek, ha nem is gazdagítják ismere
teinket új kutatási eredményekkel, vagy 
új elméletekkel, de mentesek a pontat
lanságoktól is. Említésre méltó, hogy 
Napoleon tanácsadói közül — feltehe
tőleg Liddell Hart hatására — Clause-
witzel szemben inkább Jomininak ad
nak inkább igazat (168—176. o.) 

Tanulságosabbak, egyben ellentmon
dásosabbak a legújabb kor eseményeit 
tárgyaló fejezetek. Szemléletesen áb
rázolják a haditechnika fejlődésének 
ugrásszerű meggyorsulását a XIX. szá
zad második felében, ennek hadművé
szeti kihatásait s a katonai elméletben 
bekövetkezett változásokat. (Moltke, 
Schlieffen, Du Picq, Mahon stb.) 

Jól mutatnak rá az első világháború 
hadművészetének legnagyobb ellent
mondásaira, a tűzerő fölényére a moz-
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gás felett, s egyben látni engedik az új 
fegyverek, repülőgépek, harckocsik, 
tengeralattjárók fejlődési lehetőségeit. 

A két világháború közötti évtizedek 
forradalmi változásairól a katonai teo
retikusok közül elsősorban Fuller és 
Liddell Hart elméleti tevékenységéről, 
valamint a fontosabb hadseregek kor
szerűsítéséről áttekinthető és találó 
leírásokat kapunk. 

Túlértékelik azonban az olasz had
sereg modernizálódását (313. o.), s eny
hén szólva tendenciózusnak tarthatjuk 
azt, hogy a „Vörös Hadsereget német 
segítséggel, angol gondolatokkal, és 
amerikai találékonysággal korszerűsí
tették." (314. o.) 

A kötet terjedelemben legtekintélye
sebb, de színvonalában meglehetősen 
egyenetlen része a második világháború 
hadieseményeivel foglalkozik. A szer
zőknek nehéz feladatuk volt, 110 olda
lon megírni a történelem eddigi leg
jelentősebb és legbonyolultabb fegyve
res összeütközését úgy, hogy lényegé
ben minden fontosabb kérdésre utal
ni kívánnak, szinte lehetetlen. Valóban 
nem is sikerült megvalósítaniuk a ma
guk elé tűzött célt. Elnagyoltak és sok
szor az értelmetlenség határáig szűk
szavúak a szovjet—német arcvonal 
eseményeinek leírásai, mivel az 1941 — 
44-es szakasznak csupán 14 oldalt szen
teltek. Általános, összefoglaló értékelé
seik is eléggé felszínesek, a szovjet had
sereg hadászatáról pl. a következőket 
írják: „a szovjetek jól felhasználták 
vasúti szárnyvonalaikat a tartalékok át
csoportosítására, sohasem lépték túl lo
gisztikai lehetőségeik határait, s min
dig biztosították a nehéztüzérségi és 
légi fölényt. Jól alkalmazták a megle
petés nyújtotta lehetőségeket, ezzel ál-
landós nyomás alatt tartották az ellen
séges arcvonalat, s alig hagyták, hogy 
a németek rendezetten, előre elkészített 
állásaikba vonulhassanak vissza, s a 
mozgó tartalékok állandó lekötésével 
megakadályozták, hogy a németek a 
támaszpontjuk között tátongó réseket 
betömhessék." 

A szerzők elfogultsága szembetűnő. 
a szovjet hadsereg győzelmeit csaknem 
mindig a német hadászati hibák ered
ményének tekintik (353—354, 361—363. 
o.), s jelentősen túlbecsülik az ameri
kai hadsereg szerepét a győzelem kiví
vásában. „Az orosz és az olasz front 
— írják — másodrendű, lehető hadmoz

dulatokkal segítette elő a normandiai 
partraszállást." (387. o.) 

Míg a keleti arcvonal hadászatát 
csak sommásan, s több esetben pontat
lanul ismerhetjük meg a könyvből, ad
dig az 1941-es Quebec-i értekezlettől 
kezdve, ahol a „Németország minde
nekelőtt" (Germany first) hadászati 
alapelv elfogadást nyert, a japán fegy
verletételig bezáróan világosan, szaba
tosan, s a keretekhez képest kellő rész
letességgel fejtették ki a szerzők az an
golszászok hadászati terveit és azok 
végrehajtását. 

Rendkívül érdekes és tanulságos, bár 
Jobbára vázlatszerű a befejező korszak 
hadtörténelmi problémáit taglaló feje
zet. Figyelemre méltó, hogy míg a szer
zők több ízben is bírálják az USA ka
tonapolitikáját — a véderőnemek kö
zötti ellentéteket (443—444. o.), a sze
rintünk túlzottan gyors leszerelést a 
második világháború után (444. o.) — 
egyetlen kritikai megjegyzés nélkül 
egyetértenek az USA valamennyi kül
politikai, vagy katonai akciójával. 
Amerikai „békefenntartó" tevékenysé
géről írnak (448. o.), a most folyó viet
nami háborút pedig úgy kommentál
ják, hogy Johnson elnök, egyrészt az
zal, hogy szilárd támogatást nyújt a 
katonai vezetőknek a háborúban, más
részt viszont állandóan a békés meg
oldás felé törekszik, lefegyverezte bí
rálóit. (451. o.) 

Sikerültek a második világháború 
utáni — Korea — nagyobb fegyveres 
konfliktusok — Vietnam, az 1956-os arab 
—izraeli háború leírásai. Érdekes azt 
is megnéznünk, hogyan ítéli meg az 
amerikai katonai elmélet a szovjet had
tudományt, a szovjet hadsereg második 
világháború utáni fejlődését. (441—442. 
o.) Főleg a „kommunista partizánhad
viselés" (444—452. o.) megértésére és 
interpretálására tesznek komoly erő
feszítéseket a szerzők, jóllehet munká
juk nem mentes bizonyos félreértések
től vagy tudatos torzításoktól sem. Sze
rintük pl. „a kommunisták az élet va
lamennyi jelenségét egy katonai küz
delem részének tekintik". (448. o.) He
lyesen mutatnak rá viszont a néptöme
gek megnövekedett szerepére a kor
szerű partizánharcban. (449. o.) 

Térképek, névmutató, s jól összevá
logatott, bár csak angol nyelvű műve
ket felsoroló ajánló bibliográfia növeli 
a kötet tudományos értékét. 

Rázsó Gyula 
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A SZÁZADOK 1967. ËVI 6. SZAMÁRÓL 

Az ezévi 5. szám után, amely az 
októberi forradalom évfordulójára ké
szült, a 6. szám ismét ünnepi, emlék
szám. Itt jelentek meg a Magyar Tör
ténelmi Társulat alapításának 100. év
fordulójára rendezett ünnepi közgyű
lés és tudományos ülésszak előadá
sainak, korreferátumainak szövegei. 
Ezek mellett természetesen helyet 
kaptak a szokásos rovatokban más 
jellegű tanulmányok, ismertetések, be
számolók; mégis, ha kézbe veszi az 
olvasó e füzetet, látja a címoldalon 
is feltüntetett szándékot: a társulati 
centenárium jelentőségének kidombo-
rítását. 

Pach Zsigmond Pál két Molnár 
Erikről készített írása, illetve beszéde 
áll a folyóirat élén. Az egyik a Tör
ténelemtudományi Intézetben 1967. 
augusztus 21-én, Molnár Erik emlék
táblája előtt elhangzott avatóbeszéd, 
a másik két nappal később, a társu
lat tudományos ülésszakán elmondott 
elemzés Molnár Erik társadalomszem
léletéről. Ez utóbbi a neves marxista 
gondolkodó történetfelfogásának belső 
összefüggéseit tárja fel. Legfontosabb 
munkáin végigtekint, megállapítja, 
hogy megjelenése idején talán túl szi
gorú bírálat is érte a korai középkort 
tárgyaló két Molnár Erik művet, s ha 
rekonstruáljuk a szerzőnek a tárgyalt 
időszakról alkotott képét, láthatjuk: 
a társadalomtörténet-írás feladatai lé
nyegében Molnár Erik gondolkodásá
ban egybeesett a gazdasági, politikai, 
ideológiai történet komplex felfogásá
val. Ez a formulázás — állapítja meg 
Pach Zsigmond Pál — ma is érvé
nyes, helytálló, s programot jelent a 
marxista történészek, a Magyar Tör
ténelmi Társulat számára. 

Berend T. Iván, a társulat főtitkára 

az elmúlt közgyűlés utáni egyéves pe
riódusról szólott. Megemlékezett azok
ról a munkatársakról, akik a társu
lati munka mindennapos vitelében a 
legtöbbet fáradtak, majd a társulat 
egyes tagozatainak, szekcióinak mun
kásságát méltatta. Kiemelte az intéz
mény kiadványainak színvonalasságát, 
jelentőségét a történeti tudatformálás
ban, külön szólt a Századokról, mint 
a társulat folyóiratáról. Javasolta, 
hogy a társulat felépítésében a közel
jövőben hozzanak létre változtatást: 
az operatív munka elősegítése érde
kében emeljék az elnökhelyettesek 
számát, ugyanakkor az igazgatóvá
lasztmányt megszüntetve szűkítsék az 
elnökséget. így jobban biztosítva len
ne a titkársággal az állandó együtt
működés, a vezetés operatívabbá vál
na. 

A tudományos ülésszak első előadá
sát Ember Győző, a társulat elnöke 
tartotta „A Magyar Történelmi Tár
sulat száz éve" címmel. A terjedel
mes és majdnem az egész magyar 
történetírás történetének áttekintésére 
vállalkozó előadás lényegében igye
kezett a társulat történetéből a leg
fontosabb időszakot kiemelni, s azok
kal foglalkozni behatóbban. így ke
rült részletesebb bemutatásra az ala
pítás időszaka, az ellenforradalmi kor
szak elején tapasztalható fellendülés, 
majd a marxista történészek előretö
rését jelentő 1948-as változások. A 
szerző az érintett kérdések tárgyalá
sakor felhasználta az e témakörben 
megjelent cikkeket, de elsősorban a 
Századok tárcarovataiban megjelent, a 
társulat történetére sok adalékot tar
talmazó közlésekre és néhány korábbi 
emlékkönyvre, ünnepi kiadványra tá
maszkodott. A lap ismertetője talán any-
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nyit tarthat szükségesnek megjegyezni, 
hogy noha a nagy jegyzetapparátussal ké
szült tanulmány nem vállalkozik egyes 
időszakokban a mélyebb társadalmi
tudati összefüggések megvilágítására, 
azok elemzésére, mégis szinte először 
kísérli meg, egy vonatkozásban, a mai 
történetírásunkat megelőző száz év 
tudományosságának összefoglalását. Az 
előadáshoz korreferátumok kapcso
lódtak. H. Balázs Eva, aki maga is 
évekig volt a társulat kiadványokkal 
foglalkozó titkára, a társulati könyv
kiadás 100 évét elemzi, kiemelve: 
noha a társulat nem folyt bele a ma
gyar történelmi könyvkiadás egészé
be sohasem, mégis a bizonyos fajta 
publikációk megjelentetésével igen 
erősen befolyásolta a történeti gon
dolkodást. Incze Miklós, a Századok 
egyik szerkesztője „A száz esztendős 
Századok" c. felszólalásában röviden 
a jelentősebb szerkesztőket s a folyó
irat egyes korszakokban érvényesülő 
profilját, szemléletét vette sorra. Igen 
érdekes Kosáry Domokos kérdésfel
tevése: „A társulat társadalmi bázisa 
és annak hatása a történelemszemlélet
re" c. korreferátuma igyekszik meg
foghatóvá tenni, hogy a polgári kor
szak szemlélete, mely közül a kisne
mesi nacionalizmust tartja a legveszé
lyesebbnek, milyen társadalmi-politi
kai eszmékbe ágyazódott be. A törté
nettudomány és a népszerűsítés össze
kapcsolódását a társulat száz éve alatt 
Sinkovics István vázolta, a társulat 
megalakulásának előzményeiről. A tu
dományos körökben (orvosok, termé
szettudósok) jelentkező társulati esz
me jelentkezéséről R. Várkonyi Agnes 
tartott korreferátumot. A társulat tör
ténetének felidézéséhez Spira György 
rövid hozzászólásában az 1949 utáni 
évek megítélése tárgyában szólt. Ki
emelte, hogy a történész közélet sok 
torz eleme nem is elsősorban a tár
sulat berkein belül jelentkeztek ek
kor, hiszen éppen itt nyílott publi
kációs lehetősége több, talán nem jo
gosan mellőzött történésznek is. 

A második nagyobb tudományos elő
adást Pamlényi Ervin tartotta „A ma
gyar történetírás fejlődése a felsza
badulás óta" címmel. Először vázolta 
a felszabadulás utáni társadalmi, po
litikai életben azokat a tényezőket, 
amelyek meghatározták a kulturális
tudományos fejlődést, majd a törté

nettudományos közélet átszervezését, 
új intézetek létrehívását, a régiek pro
filjának megváltoztatását ismertette. 
Ezt természetesen követte az ország 
politikai életének átalakulásával együtt 
járó történeti-ideológiai változás is. A 
polgári történetírás által elhanyagolt 
témák, korszakok — mindenekelőtt a 
forradalmak kora került az újabb ku
tatások homlokterébe, s ezeket a fia
tal magyar marxista történetírás 
aránylag rövid idő alatt színvonalasan 
végezte el, illetve végzi ma is. Végül 
szólt a monografikus feldolgozások 
jelentőségéről, majd a történeti ideoló
gián belül a polgári eszmei hagyaték 
és a dogmatizmus, sematizmus elleni 
harc fontosságáról. A korreferátumok 
közül Erényi Tiboré a felszabadulás 
utáni munkásmozgalmi irodalom hely
zetéről, Lackó Miklósé az újkori gaz
daság, agrár-, társadalom- és politika
történetírás, Nagy Lászlóé pedig a 
hadtörténetírás fejlődéséről szólt. 

Elekes Lajos „Történeti ismeret és 
szocialista tudat" c. előadása egy ké
szülő nagyobb, monografisztikus fel
dolgozás része. Itt az előadó a tör
vény értelmezésével, ezzel kapcsolat
ban a lényegi teljesség követelményé
vel, a tudomány művészi vonásával, 
a haladás kritériumával, az értékelés, 
illetve a történelmi távlat politikai
ideológiai eligazító szerepének proble
matikájával foglalkozott. Az előadás 
nemcsak a magyar történettudomány 
tapasztalataiból, a viták következteté
seiből indult ki, hanem igyekezett 
összefogni a történettudomány eddigi 
eredményeit a történetírás társadalmi 
funkciójáról mondottak tekintetében. 
Különösen érdemesnek tartjuk kiemel
ni, amit a szerző a jelen és múlt min
denkori dialektikus egységéről, összefo
nódásáról mond, megállapít a „megha-
ladva-megőrzés dialektikus törvénye" 
elemzése közben. Az előadáshoz kao-
csolódó hozzászólások a következők 
voltak: Köpeczi Béla „A társadalmi 
tudat rétegződése Magyarországon", 
Szabolcsi Miklós „Az irodalom és a 
művészet szerepe a történeti tudat ki
alakításában". A kibontakozott vitá
hoz hozzászólt még Perjés Géza, s a 
történettudomány statisztikai módsze
reinek alkalmazásáról, valamint a nem
zeti ideológiáról, a közvélemény és a 
történetírás kapcsolatáról mondott be
szédszövegének rövidre fogott szöve-
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gét a korreferátumok után olvashat
juk. 

A tudományos ülésszak utolsó na
gyobb előadását Mátrai László tartot
ta a művelődéstörténet néhány mód
szertani problémájáról. Az előadó 
mindenekelőtt a művelődéstörténeti 
kutatások fontosságát hangsúlyozta, s 
azt, hogy az előrelépés e területen 
csakis a konkrét kérdések elemzésé
vel történhet. Előadásában sem álta
lában, hanem két osztrák szerző mű
vének módszertani tanulságait kiemel
ve igyekezett a politikai szféra és a 
kulturális események szférája közötti 
kapcsolatokat bemutatni. A hazai mű
velődéstörténeti kísérletekről megálla
pította, hogy fő hiányosságuk: nem 
rendelkeznek megfelelő egységes foga
lomrendszerrel, vagyis megfelelően ren
dezett fogalomkészlettel. Ez a kategó
ria-rendszer segítségével tudná pedig 
csak a mai kutató átfogni az alap és a 
felépítmény egészét, egy-egy kor anya
gi és szellemi egészéről áttekinthető 
valós képet adni. Földes Eva „A kul
turális fejlődés néhány kérdése", Mák
kai László „Társadalmi pszichológia 
— társadalmi mentalitás" címmel ké
szített korreferátumot, míg Székely 
György a művelődéstörténet időszerű 
feladatairól szólt. 

A tudományos ülésszakot egy nem
zetközi konferencia zárta. Itt 1867 tör
ténelmi problémáiról folyt a vita, 
melyről rövid beszámolót olvashatunk. 
Ezután következik a külföldi vendégek 
felszólalásainak a szövege, akik álta
lában egy-egy külföldi intézet, intéz
mény üdvözletét tolmácsolták, vagy 
ritkább esetben egy-egy előadáshoz 
kapcsolódtak. A centenáris ünnepsé
geket Ember Győző „Elnöki zárszó"-ja 
rekesztette be. 

Mintegy a kiegyzés százéves évfor
dulójához kapcsolódik Galántai Jó
zsef „Osztrák—magyar egyezkedés 
1865—1867" című tanulmánya. A levert 
szabadságharc után a magyar és az 
osztrák uralkodó osztályok között a 
kompromisszum felé haj lás első állo
mása az 1861-es, ún. februári, schmer-
lingi rendszer volt. Ez és a végleges 
megegyezés, 1867 között egy igen lé
nyeges periódus, az 1865—1866-os egyez
kedési időszak helyezkedik el. A szer
ző ezt az időszakot vizsgálja két, ed
dig még megfelelően ki nem aknázott 
forráscsoport, a Bécsben székelő és a 

kiegyezés létrehozásában fontos szere
pet kapó magyar kancellária iratai és 
az 1865—1868. évi országgyűlés kiadott 
tárgyalási anyagai alapján. E forrá
sok tüzetes áttanulmányozása azt mu
tatja, hogy 1366. első felében, König-
grätz előtt a magyar politikai vezető 
réteg a kiegyezést a külpolitikai ve
szély és a nemzetiségi probléma feszí
tőereje elleni védekezésként fogta fel. 
A magyar nacionalizmus, a minden
áron való hegemóniára törekvés mel
lett ott találjuk e vezető rétegnek a 
kiegyezésről alkotott elképzelésében a 
bécsi politikával szembeni védekezést 
is. Königgrätz után változik a helyzet: 
a központi gondolat a megegyezés, a 
szövetkezés lesz. Szövetkezés a kül
politikai veszélyek és a nemzetiségi 
törekvésekkel szemben. S ez utóbbi 
már jelzi a kiegyezés egyik legnagyobb 
gyengéjét: csupán a birodalom két leg
erősebb, hegemón nemzetének meg
egyezése volt, ezek viszonyát rendezte 
csak, többé-kevésbé reális alapon. 

Vigh Károly a magyar antifasiszta 
ellenállás legnagyobb polgári politi
kusáról, Bajcsy-Zsilinszky Endréről 
írt tanulmányt. („Bajcsy-Zsilinszky 
Endre harca a magyar függetlenségért 
és szuverenitásért a második világhá
ború alatt".) Bajcsy-Zsilinszky, mint 
ismeretes, a Kisgazda Párt képviselő
jeként és külpolitikai vezérszónoka
ként a képviselőházi viták során, in-
terpellációs beszédeiben, Kállay és 
Bárdossy miniszterelnökökhöz benyúj
tott memorandumaiban állandóan kö
vetelte a német szövetségből való ki
válást, a magyar csapatok visszavo
nását a szovjet hadszíntérről, kiválást 
a világháborúból. Horthynál és más 
politikusoknál kért kihallgatásai során 
bírálta a kormányzat politikáját, a né
met érdekek kiszolgálását, s hogy sem
mit nem tesznek a nácibarát politiku
mok és katonai vezetők mesterkedése! 
ellen. A szerző elsősorban a Bajcsy-
Zsilinszky hagyaték feldolgozásával 
mutatja be hőse tevékenységét és 
elemzi külpolitikai koncepciójának ala
kulását a világháború éveiben. Kimu
tatja, hogy noha Bajcsy-Zsilinszky 
majdnem végig megtartotta szovjetel-
lenességét, következetes németellenes-
sége révén 1944-ben eljut a kommu
nistákkal való összefogásig, a szovjet— 
magyar fegyveres együttműködés vál
lalásáig. Függetlenségi politikájának 
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Igaz erősen negatív oldala volt a ma
gyarság szupremaciajanak hirdetése 
Délkelet-Európában, s túlértékelte 
gyakran Lengyelország hatalmi szere
pét, illúziókat táplált Mussolini Itáliá
ja iránt — mégis az adott helyzetben, 
a lényegi kérdésekben helyesen foglalt 
állást. E tanulmányok után a tanári 
rovatban jelent meg Benczédi László 
„A haza- és nemzetfogalom alakulása 
a késői feudalizmus korszakában" c , a 
Magyar Történelmi Társulat tanári ta
gozatában elmondott előadása. A szer
ző, aki a korszak ismert szakértője és 
az évek óta húzódó nemzeti kérdés vi
tájában már többször felszólalt, azt 
bizonyítja, hogy a történetiség szem
pontjának elhanyagolása vezette a pol
gári ideológusokat oda, hogy a XIX. 
században erőteljesen meginduló nem
zeti fejlődést vissza vetítsék a korábbi 
évszázadokra is, s ezzel elfedjék, akar
va-akaratlanul a hazafias ideológia ké
sői feudalizmuskori társadalmi-politi
kai tartalmát: az osztálykiváltságokra 
való állandó törekvést a nemesség ré
széről. 

Külön meg kell említenünk a folyó

irat e számának ismertetési rovatában 
megjelent recenziókat. Az ismertetett 
könyvek között az újkori magyar és 
egyetemes történelem olyan kiváló al
kotásait találjuk, mint Balázs Eva 
Berzeviczy monográfiáját, Horváth 
Zoltán Teleki Lászlóját, Lackó Miklós 
nyilasokról szóló könyvét, D. Caute-
nak a francia értelmiség és a kom
munizmus kapcsolatát tárgyaló mun
káját, a szovjet szerzői kollektíva ál
tal írott európai historiográfia-történeti 
kötetet, valamint az Osztrák—Magyar 
Monarchiával foglalkozó amerikai iro
dalom nagy részét. Ez utóbbit Deák 
István, a magyar származású amerikai 
történész ismertette, a többi szerző 
között pedig Mályusz Elemért, Diószegi 
Istvánt, Tilkovszky Lórántot, Balogh 
Sándort, Varga Jánost, Köpeczi Bélát, 
Niederhauser Emilt, Makkai Lászlót 
találjuk. 

A szám a társulati híreket, konfe
renciákról készült beszámolókat tar
talmazó Krónika-rovattal, Magyar fo
lyóiratszemlével és a Hadtörténeti 
Múzeum kiállításainak ismertetésével 
zárul. 

Glatz Ferenc 

» 
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K. VÊGH KATALIN: 

BOLDOGKŐ VÁRÁNAK FELTÁRÁSA 

(A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc, 1966. 109—170. o.) 

Boldogkő vára egyike az észak-ma
gyarországi, hegyen épült, kisebb mé
retű váraknak s egyik legépebb ilyen 
emlékünk. Alapraj zilag szabálytalan, 
észak—déli irányban elnyújtott; belső
tornyos. A várról ábrázolás, továbbá 
építéstörténetéhez szolgáló feljegyzés, 
adat nem maradt fenn a középkorból 
és ezért építéstörténetének tisztázását 
csak régészeti feltárással lehetett meg
kísérelni. Ezt a munkát végezte el 1963 
—1964-ben a szerző, aki most eredmé
nyeit, a levonható következtetéseket 
tette közzé. 

Nincs itt terünk és nem is lehet cé
lunk a régészeti munka nyomonköve
tése, részletek tárgyalása, egyes leletek 
leírása, illetve időrendi jelentőségének 
taglalása, vitatása. Mindössze a had-
történetileg fontos megállapításokra, 
azok összegezésére vállalkozhatunk. 

Az okleveles adatok és a gazdag Ár
pád-kori kerámianyag egybehangzóan 
bizonyítják, hogy Boldogkő vára az Ár
pád-korban épült, mégpedig a. tatárjá
rást követő időkben — valószínűleg 
1280 táján. Ez a vár csupán a hegy 
legmagasabb pontján, a felső várban 
levő, armírozott sarkú, négyszögletes 
alaprajzú öregtoronyból állott, amely 
egyben lakótorony is lehetett. A vár 
első nagyarányú bővítése a XIV. szá
zad első felében mehetett végbe, ami
kor az öregtoronyhoz a palotát és a 
háromszögű tornyot építették. Ezt a le
letanyagon túl a falazás jellege és a 
palota lőrései is alátámasztják. A ma
gyar várépítészetben általánosan meg
figyelt jelenség, hogy a XIV. század 

első felétől rohamosan áttértek a bel
sőtornyos várak építésére. Károly Ró
bert hosszú harcai az egyes tartomá
nyok ellen megmutatták a lakótorony
öregtorony korszerűtlen voltát. Ebben 
az időben kezdik emelni a várak bejá
ratának védelmére a kaputornyokat 

Hazai várépítésünk újabb nagy pe
riódusát a török idők jelentik. Érdekes 
módon Boldogkőn ez alig-alig hagyott 
nyomot. A nagyobb átalakítások, új 
védőművek hiányának oka az, hogy a 
vár kívül esett a török támadások vo
nalától. 

A XVII. század második felének lé
tesítményei közül a portörő malom fel
építése tarthat leginkább számot ér
deklődésünkre. A hódoltságkori mal
mokról, amelyek nagy része puskapor
törő malom volt, máshonnan is van 
írásos adatunk. Megemlítjük például 
Terebes várának 1612. évi összeírását, 
amely szerint a külső várban száraz 
malom működött. A regéci uradalom 
1632-es rendtartása a vár portörő mal
máról is tesz említést. A tokaji vár 
1660. évi ábrázolásán száraz malom is 
látható. A budai pasák leveleikben 
gyakran felemlegetik a török portörő 
malmokat, amelyek legnagyobb részét 
magyar mesterek készítették. 

A vár pusztulása az 1701—1702-es, 
császári parancsra történt robbantás
kor kezdődött. Két és félszáz évnek kel
lett eltelnie ahhoz, hogy régészeti fel
tárások és a részbeni rekonstrukció nyo
mán régi jelentőségéhez méltó módon 
álljon előttünk e hadászatilag fontos 
objektum. Kőhegyi Mihály 
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KOPASZ GÁBOR: 

A VESZPRÉMI NEMZETŐRÖK SZEREPE 1848-BAN 
A BARANYAI DRÄVA-VONAL VÉDELMÉBEN 

(Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 5. Veszprém, 1966. 259—269. o.) 

Jellačič horvát bán fokozódó hadi 
készülődéseivel szemben 1848 májusá
ban és júniusában a Horvátországgal 
határos dél-dunántúli megyékben is 
sürgős védelmi intézkedések megtételé
re volt szükség. Baranya megye 
nagy gonddal fogott a nemzetőrség 
felállításához. A Baranya megyei moz
gó nemzetőrséget azonban a megyén 
kívül, pillanatnyilag még veszélyeztetet
tebb területen, a lázongó Délvidéken 
használták fel s így a Dráva-vonal vé
delmét más megye nemzetőrségére, ne
vezetesen a veszprémiekre bízták. 

A kormány rendeletére június köze
pére Veszprém megyében meg is tör
tént a nemzetőrök összeírása, illetve a 
megyei nemzetőrség megalakítása. A 
fiatalság, köztük sok céhbeli iparosle
gény, nagy számban jelentkezett nem
zetőrnek. Azok a nemzetőrök, akik va
lamely okból eddig más megyénél tel
jesítettek szolgálatot, mert korábbi 
munkahelyük más megyéhez kötötte 
őket, átigazoltatták magukat saját me
gyéjük nemzetőrségébe. Mivel az idő 
rövidsége és a kész lőfegyverek hiánya 
miatt nehézségekbe ütközött a nemzet
őrök teljes felfegyverzése, a megye fel
szólította a nemzetőr kapitányokat, 
hogy csapataikat bármilyen alkalmi, 
primitív harci eszközzel fegyverezzék fel. 
Tekintettel arra, hogy a minisztérium 
hivatalos eskümintát még nem fogal
mazott meg, Veszprém megye a nem
zetőrök részére ideiglenes eskümintát 
dolgozott ki és ezzel eskette fel nem
zetőreit. A rendkívül érdekes eskü

minta szövege még meglehetősen bo
nyolult s jól tükrözi a kor hangulatát, 
általános bizonytalanságát. A nemzet
őrök még hűséget esküsznek a király
nak, akinek csapatai ellen néhány hó
nap múlva harcolni fognak. Tulajdon
képpen még nem honvédelmi, hanem 
rendészeti feladatokra esketik fel a 
nemzetőröket. Jellemző például, hogy 
büntető törvényül Veszprém megye az 
1807. évi felkelő nemes ezredek számá
ra alkotott országos törvényeket al
kalmazta. 

A Dráva mellé vezényelt nemzetőrök 
egyharmadát tették ki a megye nem
zetőr létszámának. Minden hónapban 
lecserélték őket. Mondanunk sem kell, 
hogy ez sok fölösleges adminisztratív 
intézkedéssel és hetekig tartó fárasztó 
meneteléssel volt csak lehetséges. A 
kezdeti felbuzdulás csakhamar lelohadt, 
s amikor a kormány olyan rendeletet 
hozott, hogy az önkéntes nemzetőrök
ből álló haderő köteles magát a kor
mány rendelkezésére bocsátani, mind
addig, amíg a harc tart, illetve amíg a 
haza szolgálata ezt igényli, akkor 
Veszprém ennek csak halogatva, fele
másan tesz eleget s a létszámot a ko
rábbi 6000 főről 1000-re csökkenti. A 
huzavona és taktikázás, valamint Sze
mere Bertalan határozatlansága ered
ményezte aztán azt, hogy Jelačič be
törésekor komoly haderő nem állott 
útjában a Dráva-vonal térségében. E 
tapasztalatok késztették azután Kos
suthot a magyar haderő alapos átszer
vezésére. K. M. 
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H Í R E K 

TÖRTÉNÉSZ VÁNDORGYŰLÉS ZALAEGERSZEGEN 
(1968. AUGUSZTUS 26—28) 

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSU
LAT több más tudományos intézet és 
társadalmi szerv támogatásával az idén 
Zalaegerszegen rendezte meg hagyo
mányos vándorgyűlését. A tanácsko
zások középpontjában a helytörténeti 
kutatás és eredményeinek oktatási fel
használása állott. A téma időszerű
ségét a beszámolók felett kialakult 
rendkívüli élénk és színvonalas vita, 
és a mintegy kétszáz főnyi résztvevő 
ottléte is mutatja. 

A fő referátumban Benda Kálmán 
(Budapest) a tőle megszokott hévvel 
és éleslátással fejtegette. Bevezetőjében 
a helytörténeti kutatás és az országos 
történetírás viszonyát elemezte, és meg
állapította, hogy a helytörténetírás 
mind a mai napig az országos történet
írás hatására túlzottan politikai törté
neti jellegű maradt. Majd rátért azokra 
a problémákra, melyekben a helytörté
neti kutatás — nézete szerint — a 
leginkább elősegítheti az országos tör
ténetírás fejlődését; ilyenek a föld
rajzi környezet kialakulásának vizs
gálata (történelmi topográfia), külön
féle demográfiai és szociológiai kér
dések, mint a lakosság lélekszámának 
alakulása, a dolgozó nép mindennapi 
élete történelmünk különböző korsza
kaiban, az egyház szerepe és a nagy 
ideológiai áramlatok jelentkezése a fa
lun stb. Végezetül a helytörténeti ku
tatás központi irányításának szüksé
gességét hangsúlyozta. 

Kiss Tibor (Pécs) a helytörténeti is
meretek oktatási kérdéseit vázolta, és 
ebben kitért a hazafias nevelés és a 
honismeret, honszeretet összefüggéseire. 

A hozzászólók főleg a pedagógiai 
kérdések gyakorlati vonatkozásait 
érintették. Sok érdekes gondolatot ve
tett fel Vörös Károly (Budapest) a 
helytörténeti irodalom műfaji problé
máiról, valamint Berend T. Iván (Bu
dapest) a helytörténeti kutatás és az ok
tatás jobb koordinálásának szükséges
ségéről, a politikai, gazdasági, vala
mint a társadalmi történetírás szere
péről és helyéről a hadtörténetírásban. 

Az első napi tanácskozások után 
Vörös Károly (Budapest) a Magyar 
Történelmi Társulat nevében koszorút 
helyezett el Zala megye három ki
emelkedő alakjának: Somssich Mik
lós, Csány László és Deák Ferenc em
iétáblájánál. A tudományos ülés má
sodik és harmadik napján nagyrészt 
helytörténeti vonatkozású, magas tu
dományos igényességgel készült, jelen
tős új kutatási eredményekre támasz
kodó referátumok hangzottak el. Well-
mann Imre: Az 1767. évi úrbérrende
zés problémái és Gábor Györgynél 
Hamburger Jenő c. előadását vita kö
vette. 

A tudományos eredményekben gaz
dag vándorgyűlés sikerét emelte az is, 
hogy a résztvevők autóbuszkirándulás 
során megismerkedhettek Zala megye 
néhány nevezetességével. 

R. Gy. 
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A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS 

A CATTARÓI MATRÓZFELKELÉS 
50. évfordulójáról február 2-án emlé
keztünk meg. Az ünnepségen, amelyen 
Hetes Tibor, a Munkásmozgalmi Mú
zeum osztályvezetője tartott előadást, 
megjelentek a felkelés egykori résztve
vői is. Réczey László, a „Helgoland" 
volt matróza személyes élményeivel 
egészítette ki a beszámolót. 

OTTA ISTVÁN VEZÉRŐRNAGY, 

a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum 
parancsnoka március 22—31. között 
Bulgáriában járt és Czinege Lajos ve
zérezredes, honvédelmi miniszter meg
bízásából a Várnai Fegyverbarátság 
Park Múzeumnak csapatzászlót adott 
át. Az ünnepségről a Bolgár Televízió 
közvetítést adott. A magyar vendég több 
bolgár városban is járt, és veterán-ta
lálkozókon vett részt. 

A TUDOMÁNYOS 
ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 

Országos Hadtudományi Választmánya 
április 26—27 között intézetünkben tar
totta meg ez évi ülésszakát. A tanács
kozás első napján dr. Mues Sándor al
ezredes, a történettudományok kandi
dátusa, Kiss András alezredes, Molnár 
Pál alezredes és Gellért Tibor, a Had
történelmi Intézet tudományos munka
társai tartottak referátumot, illetve kor
referátumot: „A Magyar Néphadsereg 
1945—1948 közötti történetének néhány 
kérdése" címmel. Az elhangzott elő
adások a Hadtudományi Közlöny 1968. 
évi 2. számában jelentek meg. 

MÚZEUM 1968. ÉVI ESEMÉNYEIBŐL 

A HADTÖRTÉNELMI 
KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTŐ 
BIZOTTSÁGA, 

a szerzői törzsgárdával együtt május 
hónapban bensőséges keretek között 
emlékezett meg a Hadtörténelmi Köz
lemények új folyama megjelenésének 
15. évfordulójáról. Ennek során a részt
vevők megbeszélték a lap tudományos 
és technikai színvonalának további eme
lése érdekében teendő feladatokat. 

HOCHSTEIGER TIBOR EZREDES, 

a Csehszlovák Hadtörténelmi Intézet 
parancsnoka június hónapban meglá
togatta intézetünket. Itt-tartózkodása 
során a tudományos munka szervezésé
ről és a két intézmény együttműködé
sének lehetőségeiről folytatott beszél
getést intézményünk vezetőivel. 

A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET 
ÉS MÚZEUM KÜLDÖTTSÉGE, 

Otta István vezérőrnagy és Godó Ágnes 
alezredes július hónapban részt vett a 
Szarajevóban szervezett „Neretva — 
Szutjeszka — 1943" tudományos szim
póziumon. Godó Ágnes alezredes kor
referátumot tartott „Az 1943-as ka
tonapolitikai események és a m a g y a r -
jugoszláv kapcsolatok" címmel. 

DR. CSILLAG FERENC EZREDES, 

a hadtudományok kadidátusa, az Orszá
gos Hadtörténeti Múzeum parancsnoka 
július hónapban Jugoszláviában tett lá
togatást, ahol a Hadtörténelmi Mú
zeum új kiállításait tanulmányozta. 
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KONRAD BUGAJAK EZREDES, GAL VAN KÁROLY MUZEOLÓGUS 

a Wojskowy Przeglad Historyczny fő
szerkesztője szeptemberben meglátogat
ta a Hadtörténelmi Közlemények szer
kesztőségét. Lapunk főszerkesztőjével 
tárgyalt a két tudományos orgánum 
együttműködéséről, tanulmányok és cik
kek kölcsönös cseréjéről. 

DR. REINHARD BRÜLL EZREDES, 

a Német Nemzeti Néphadsereg Hadtör
téneti Intézetének parancsnoka is szep
tember hónapban volt intézetünk ven
dége. A német vendég Otta István ve
zérőrnaggyal a két tudományos intéz
mény kapcsolatainak fejlesztéséről foly
tatott megbeszélést. 

VALTER SCHAUMANN, 

az osztrák hadsereg őrnagya szeptem
ber hónapban diavetítéssel egybekötött 
előadást tartott az intézet tudományos 
dolgozóinak „Hegyek és katonák" cím
mel. A hegyi kiképzés történetéről és 
az osztrák—magyar hadseregnek az el
ső világháborúban az Alpokban vívott 
hegyi harcairól tájékoztatta hallgatóit. 

A TIT ORSZÁGOS TÖRTÉNELMI 
VÁLASZTMÁNYÁNAK, 

és a Budapesti Történelmi Szakosztályá
nak előadói konferenciáján öry Károly 
hadtörténész, intézetünk tudományos 
munkatársa október 16-án előadást tar
tott „A Károlyi-kormány kísérletei az 
önálló haderő megteremtésére" címmel. 

EZ ÉVBEN IS 

több tudományos munkatársunk kapott 
lehetőséget arra, hogy külföldi levéltá
rakban végezzenek kutatómunkát. Tóth 
Sándor alezredes a Szovjetunió Hon
védelmi Minisztériumának Levéltárá
ban a szovjet hadsereg magyarországi 
felszabadító hadműveleteire vonatkozó 
levéltári anyagban kutatott. Dr. Gazsi 
József az NDK Nemzeti Néphadsereg 
Levéltárában a imagyar ellenállás tör
ténetére vonatkozó anyagot tanulmá
nyozta Godó Ágnes alezredes Beslrád-
ban a „Magyarok részvétele a jugoszláv 
népfelszabadító háborúban" című té
mához gyűjtött anyagot. 

az osztrák Hadtörténelmi Múzeumban 
tett látogatást, ahol az osztrák—magyar 
hadsereg egyenruházatának fejlődését 
tanulmányozta. 

RÁZSÓ GYULA HADTÖRTÉNÉSZ, 
intézetünk tudományos munkatársa a 
Torino Institut Universitaise d'Études 
Eurapiennes másodéves ösztöndíjasa
ként „A fasizmus katonapolitikája" cí
mű témakörben végzett kutatásokat. 

ŰJ TÖRTÉNETI MUNKÁKKAL 
JELENTKEZTEK 
az intézet tudományos munkatársai. 
Hetés—Morváné—Tóth kollektíva „Csak 
szolgálati használatra" címmel doku
mentumokat tett közzé a Horthy-had-
sereg történetéből. Dr. Ács Tibor alez
redes „Hadsereg és politika a harmadik 
világban" címmel írt monográfiát. Dr. 
Gazsi József, az MSZMP Párttörténeti 
Intézetének tudományos munkatársá
val, Pintér Istvánnal közösen szerkesz
tette a magyar ellenállási mozgalom 
történetéről szóló, „Fegyverrel a fasiz
mus ellen" című tanulmánykötetet. Az 
intézet munkatársai készítették a „Ka
tona hősök" című biográfiai kötetet. 
Dr. Liptai Ervin ezredes, a történet
tudományok kandidátusa a Tanácsköz
társaság honvédő háborújának történe
tét írta meg tudományos-népszerű for
mában. Árokay Lajos őrnagy, ugyan
csak a Tanácsköztársaság történetét mu
tatja be képes album formájában, amely 
„Jöjjetek ezrével" címmel jelent meg. 

AZ 1918-AS POLGÁRI 
DEMOKRATIKUS FORRADALOM 
és a Magyar Tanácsköztársaság 50. év
fordulója alkalmából az Országos Had
történeti Múzeumban október hónap
ban vetítettképes előadássorozat indult. 
Az előadások pontos idejéről a napi 
sajtó ad hírt. 

Bende Sándorné 

AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI 
MÜZEUM 
„A Magyar Tanácsköztársaság" című 
újjárendezett kiállítása 1968 november 
végétől ismét a látogatók rendelkezé
sére áll. 
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HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA 
ELSŐ VÉDERÖTÖRVÉNY-TERVEZETET TÁRGYALÓ 

KONFERENCIA JEGYZÖKÖNYVE* 

(Felvétetett: Budán, 1868. április 18—29. között) 

BEVEZETŐ 

Az Osztrák—Magyar Monarchia első véderőtörvényének megalkotásában két 
döntő tényező játszott szerepet: a hadügy XIX. századi fejlődése és egy új állam
alakulat létrejötte. 

A XIX. század társadalmi-gazdasági előrehaladása, a kapitalizmus gyors ütemű 
fejlődése változást hozott a hadseregek fegyverzetében, szervezésében, kiegészítésé
ben, létszámában, felhasználásának módjában stb. Ha az újszerűséget tömören, a 
legjellemzőbb ismérvekkel kívánjuk jelölni, akkor azt kell mondanunk, hogy az 
új hadsereg a korábbitól a támadó eszközök tömegességében és mozgékonyságában 
tér el. A technikai fejlődés folytán megnőtt a harci eszközök mennyisége, meg
javult a minősége. A parasztságnak a feudális béklyóktól való megszabadítása 
lehetővé tette a létszám növelését. A békeidőben több tízezres, háborúban 1—2 
százezres hadseregeket felváltották a sokkal nagyobb létszámú fegyveres erők.1 

A sok százezres hadseregeket már együtt tartva, egy tömegben felhasználni nem 
lehetett, részekre bontva, seregtesteket képezve önálló feladatokkal kellett őket 
megbízni. A vezetés elve lett: szétosztani a hadsereget a mozgás idején s egyesíteni 
a harcban. Alkalmazásuknál előtérbe került a szakadatlan támadó előrenyomulás, 
az oldaltámadás, a megkerülés, a rohamharcászat helyett a csatárlánc lövészharcá
szata stb. E feladatok végrehajtása sok mozgást igényelt. 

E két fő jellemző — a tömegesség és a mozgékonyság — a változtatások egész 
sorát hozta magával. Mindenekelőtt át kellett térni a hadkiegészítés új rendszerére. 
Toborzással, önkéntes katonáskodással ugyanis nem lehetett többé a szükséges 

* A vita alapját képező osztrák véderőtörvény-tervezet és gr. Andrássy miniszterelnök 
által előterjesztett ellentervezet eredeti másolatai megtalálhatók a Hadtörténelmi Levéltár
ban (HL. M. Kir. Honvédelmi Minisztérium, 1968.) — a Szerk. 

l Európa főbb országai hadseregeinek létszáma 1868-ban. (Ausztria kivételével.) 

b é k e á l l o m á n y had i á l l omány 

É s z a k n é m e t Szövetség * " — 

Oroszország 
Anglia 
Olaszország 
F ranc iao r szág 

328 000 
860 000 
185 000 
170 000 
389 000 

928 500 
1 238 000 

204 000* 
355 000 
650 000 

•Csak E u r ó p á b a n milícia né lkü l 

Bécsi Kriegsarchiv, Mil. Kanzlei 76/36—8 
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létszámot kiállítani. Be kellett vezetni az általános hadkötelezettséget. Szükségessé 
vált a szolgálati idő módosítása is. 15—20 év szakadatlan katonáskodás helyett 
rátértek a 2—3 éves újonckiképzés és a tartalékos állomány kialakításának rend
szerére. A szolgálati idő, az új fegyverek és harcászati elvek kihatottak a katonák 
kiképzésének tartalmára és metodikájára. Az önálló cselekvés folytán nagyobb 
felelősség hárult a tisztekre és beosztottakra egyaránt. Az új helyzet önállóságot, 
leleményességet kívánt a katonáktól, előtérbe került a szaktudás növelésének fon
tossága. A kiképzésnek e követelményekhez kellett igazodni, figyelembe véve a 
viszonylag rövid szolgálati időt. Végül — de nem utolsósorban — ki kellett ala
kítani a tömeghadseregek megfelelő tagozódását a rajtól a hadtestig. 

Amikor a Monarchia katonai problémáinak megoldása napirendre került, e vál
tozásokat figyelembe kellett venni és fel kellett használni más országok tapaszta
latait is — szem előtt tartva az új állam sajátos körülményeit. 

A Monarchia véderő problémáinak megoldására a kiegyezést tartalmazó 1867. évi 
XII. t. c. szentesítése után került sor. A vezető köröknek dönteniük kellett arról, 
hogy az új államnak mekkora és milyen szervezetű hadserege legyen, továbbá 
hogy Magyarország milyen jellegű fegyveres testülettel rendelkezzen. A dualista 
állam Lajtán inneni és túli politikai-katonai köreinek nézetkülönbsége miatt 
hosszú utat kellett megtenni, amíg megszülettek az idevonatkozó törvényjavaslatok. 
Az előkészítő munka döntő állomása az 1868. április 18-tól 29-ig Budán megtartott 
magas szintű tanácskozássorozat volt, amelyen a véderőről és a honvédségről szóló 
törvénytervezetet vitatták meg Ferenc József elnöklete alatt.2 A Beck ezredes, 
Ferenc József katonai irodájának főnöke és bizalmas katonai tanácsadója által 
felvett részletes, jelenleg a bécsi Kriegsarchivban elfekvő jegyzőkönyv3 hűen 
visszatükrözi a főbb nézeteket, valamint azok gyökereit. 

A magyarországi balközép, de még inkább a szélsőbal Ausztriától független, 
ütőképes hadsereg felállítását követelte. Az osztrák Birodalmi Tanács — maga 
Auersperg miniszterelnök és Taaffe hadügyminiszter — hallani sem akart egy 
magyar fegyveres erő felállításáról és a hadsereg megreformálásáról. Ferenc 
József, Beust közös miniszterelnök és Andrássy elvetették ugyan mindkét állás
pontot, de a tanácskozások nagy részén sok kérdésben ők is szemben álltak egy
mással. A felvett jegyzőkönyv éppen azért nagy értékű forrása ennek az időszak
nak, mert megmutatja a kiegyezést létrehozók politikai nézetkülönbségeit és 
mozgató rugóit, amelyek hol nyíltabb, hol burkoltabb formában, de fennmaradtak 
a Monarchia összeomlásáig. 

Az új államban kialakult politikai légkört híven tükrözik Ferenc József meg
nyitó szavai. A császár mindenekelőtt arra figyelmeztetett „ . . . hogy az elkövetke
zendő tárgyalásokat a rendíthetetlen titoktartás jellemezze, hogy az alkotmányos 
testület későbbi tárgyalásain a nehézségek ne fokozódjanak." Az uralkodó el akarta 
kerülni, hogy a kiszivárgott hírek a magyar parlamentben, de különösen az osztrák 
Birodalmi Tanácsban felesleges nehézségeket okozzanak majd a katonai kérdések 
megtárgyalása idején. Budát is azért választották a konferencia színhelyéül, hogy 
a Bécstől való távolság is biztosítsa a „szigorúan bizalmas" jelleget. 

2 A tanácskozáson részt vettek: 
a) állandó jelleggel: 

Ferenc József, 
Br. Beust 
Gr. Andrássy 
Br. Becke 
Br. Kuhn 
Gr. Festetics 
Beck 

b) esetenként: 
Hg. Auersperg 
Gr. Taaffe 
Reitz 
Horst 

közös miniszterelnök 
magyar miniszterelnök és hadügyminiszter 
közös pénzügyminiszter 
altábornagy, közös hadügyminiszter 
császár körüli magyar miniszter 
ezredes, jegyzőkönyvvezető 

Ausztria miniszterelnöke 
Ausztria hadügyminisztere 
ezredes, katonai szakértő 
alezredes, katonai szakértő 

3 Kriegsarchiv, Mil. Kanzlei 29/a. 
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A legnagyobb vita a honvédség ereje, státusza és a magyar vezényleti nyelv 
bevezetése körül bontakozott ki. Ferenc József pénzügyi és katonai szempontból 
ellenezte a magyar honvédség önállóságát. Egy önálló honvédség csak „ . . . egy 
második hadsereg felállításához vezetne, az újoncoknak ez a fajta kiképzése pedig 
nagyon költségessé válna, s az ehhez szükséges pénzt a közös hadseregre sokkal 
jobban fel lehetne használni".4 A következő napon, április 19-én a katonai oldalt 
emelte ki. Megállapítja, hogy „ . . . Andrássy . . . az országnak egy önálló magyar 
hadsereg létrehozására irányuló kívánságát képviseli, de félmegoldásokkal; a fél
megoldások azonban soha és senkit nem elégítenek ki. Világosan kell látni-, hogy 
csak egy osztrák hadsereg létezhet és ez az alapelv kell, hogy a fő szempont 
maradion még akkor is, ha fenntartása miatt a lakosság nagy része kielégítetlen 
marad."5 

Ausztria képviselői még határozottabban léptek fel a honvédség ellen. Taaffe 
osztrák hadügyminiszter a központi irányítás gyengülésétől félt. „A honvédség, 
ahogy itt szerepel, egy nemzeti hadsereg, amely tüzérséggel és speciális fegyver
nemekkel is rendelkezne, egységes vezetés alatt állna, kerületekre oszlana, zászló
aljai teljesen függetlenek lennének s a tábori hadseregtől teljesen el lenne vá
lasztva.6 Felvetem a kérdést: ha a Monarchia többi országában hasonló intézmé
nyeket léptetnénk életbe, hogyan fogadnák ezt Galíciában vagy Csehországban."7 

A tanácskozáson Auersperg osztrák miniszterelnök mondta meg a legnyíltabban a 
honvédség ellenzésének fő okát. „A honvédség a hatalom eszköze, nem szabad úgy 
szervezni, hogy veszélyes szomszédaink kezében eszköz legyen szándékaik meg
valósítására. (Kiemelés tőlem — P. T.) A honvédségnek ezért az uralkodó kezében 
kell maradnia."8 1848—49 túlságosan közel volt még ahhoz, hogy Bécs elfelejtse 
a történteket. A Monarchia fővárosában féltek egy újabb Habsburg-ellenes fegy
veres felkeléstől Magyarországon. Az itthoni ellenzék erőteljes fellépése még 
inkább fokozta a császári udvar és az osztrák politikai körök aggodalmát. 

Az ülés résztvevői közül Auersperg nem állt egyedül ezzel a véleményével. 
Hasonló nézetet vallott Beck ezredes is. Még 1867 novemberében készített egy 
tervezetet a Monarchia hadseregének kettéosztása ellen. Ebben a következőket 
írta: A magyar honvédség „ . . . hamarosan a pártéletbe, a pártküzdelmekbe kerülne 
be, egy időre nem szabadulhatna meg a politikai véleménynyilvánításoktól, tünte
tésektől s ezáltal megszűnne a trón, a jog, a rend támasza lenni, lesüllyedne a 
pártcélok eszközévé s a megingott fegyelem a birodalom számára kimondhatatlan 
veszélyeket idézne fel. Ennek ecsetelése nem túlzás, nem élénk képzelőerőből 
származik, hanem az 1849—49-hez hasonló intézmény felelevenítéséhez figyelmez
tetésül kíván szolgálni. . . Melyik minisztérium vállalhat kezességet, hogy a magyar 
parlament fenálló mérsékelt többsége túlsúlyban is marad, és már a következő 
választásokon nem kerekedik-e felül a szélsőbal.. ."9 

Beck ezredes mint jegyzőkönyvvezető az üléseken nem emelhette fel szavát 
nyilvánosan a honvédség ellen, de mint a császár katonai tanácsadója álláspontjá
val nyilvánvalóan befolyásolta a konferencia osztrák tagjait. 

A magyar vezényleti nyelv bevezetése ellen is többen emeltek szót. A felszólalók 
különböző ellenérveket hangoztattak. Azonban e kérdésben is a Monarchia fel
bontásától és egy osztrákellenes forradalomtól való félelem játszotta a főszerepet. 
Ferenc József álláspontját a következőképpen rögzíti a jegyzőkönyv: „ . . . a meg
felelőség és a célszerűség okai félig-meddig szükségessé teszik a honvédségben is 
a német nyelv bevezetését, különben az öreg katonáknak, akiket 10 évig ezen 
a nyelven vezényeltek, előbb meg kellene tanulniuk magyarul, másrészt pedig 
a különböző nemzetiségiek a magyar nyelv bevezetése ellen a legrövidebb időn 
belül fellázadnának . . . ha a szerbek és románok vonakodnak elfogadni a magyar 
nyelvet, elég lenne egy szikra a felkelés lángjának felszításához..."10 (Kiemelés 

« I. konferencia 1868. április 18-án a véderőkérdésről. 
5 II. konferencia 1868. április 19-én. 
6 Andrássy kezdetben még tüzérséget és műszakiakat is követelt a honvédség számára 

— eleget téve ellenzéke kívánságának. 
7 II. konferencia 1868. április 19-én. 
8 VI. konferencia 1868. áorilis 26-án. 
9 Bécsi Kriegsarchiv, Mil. Kanzlei 82—3/20, 1868. 
10 VII. konferencia 1868. április 28-án. 
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tőlem — P. T.) Beust miniszterelnök szerint a magyar nyelv bevezetése nagy 
nehézségeket okozna „ . . . mert a csehek és a lengyelek is a maguk nyelvét köve
telnék, mint a horvátok."11 Kuhn közös honvédelmi miniszter, engedményt téve 
a magyaroknak, közbenső megoldást javasolt. Véleménye szerint nehézséget okozna 
a német vezényleti nyelv bevezetése, „ . . . az egész érdekében azonban meg kell 
hozni ezt az áldozatot, a német nyelv korlátozódjon a vezénylésre s a szolgálati 
nyelv legyen a tetszés szerinti."12 

Az idézett jegyzőkönyvi részletekből kitűnik, hogy a konferencia osztrák részt
vevői egyöntetűen ellenezték egy Bécstől független, az összes fegyvernemekkel 
rendelkező, magyar vezényleti nyelvű honvédség felállítását. Ugyanakkor elismer
ték a magyar alakulatok létrehozása követelésének jogosságát is. Soraikban azon
ban nem uralkodott egyöntetűség. Többen nem osztották az osztrák tábornoki 
bizottság véleményét, amely „ . . . természetesnek találja, hogy a honvédség a 
közös hadügy alá tartozzon, német vezényleti nyelvű legyen, császári és királyi 
osztrák zászló alatt a hadsereg kiegészítéseként 7—8 zászlóaljból álljon."13 

Andrássy Gyula magyar miniszterelnöknek és honvédelmi miniszternek nagy 
küzdelmet kellett vívnia a konferencián a legnagyobb engedmények kicsikarása 
érdekében. Harcát azonban a Monarchia megszilárdításáért és a magyar nagy
birtokos osztály uralmának megerősítéséért folytatta. Beszédeiben hangoztatott 
érvei világosan mutatják Andrássy politikai célját, amely hamarosan eloszlatta a 
bécsi urak kételyeit személye iránt. Ugyanakkor itthon is jó színben tűnt fel, mint 
a „magyar érdekek" képviselője. 

A honvédség megteremtésének szükségességét Andrássy mindjárt az első napon 
Poroszország példájával igazolta. 1806-ban az osztrák hadsereg még erősebb volt 
mint a porosz, hangoztatta. Ott azonban életrehívták a Landwehrt és 1866-ban már 
súlyos csapást mértek a poroszok Ausztriára. Ausztriában el kell oszlatni a hon
védséggel szembeni bizalmatlanságot, ami „ . . . annál is inkább kívánatos, minél 
inkább kiáll Magyarország teljes erejével a Monarchia egységéért és annak védel
méért."14 A második konferencián ismét kifogásolta az osztrák politikai és katonai 
körök bizalmatlanságát a magyarok iránt: „Bizalmatlanság uralkodik a honvéd
séggel, mint nemzeti hadsereggel szemben, pedig a magyar nemesi felkelés is 
nemzeti intézmény volt, anélkül, hogy az egésznek ártott volna." Felvetette a ma
gyarok nemzeti büszkeségét és öntudatát is. „Magyarország olyan intézményt akar, 
amely magyar nevet visel, nem akar névtelenül szerepelni az elkövetkezendő har
cokban . . "a Végezetül a honvédség kérdését az 1868-as Magyarország politikai 
rendszerének fennmaradásával, megszilárdulásával vagy összeomlásával hozta ösz-
szefüggésbe. Javaslatai elfogadásától tette függővé a hazai politikai többség támo
gatásának megnyerését vagy elvesztését, továbbá a hatalom támaszaként nyilat
kozott a felállítandó honvédségről. „ . . . a felállítandó honvéd századok csak a 
csendőrséget helyettesítik, céljuk pedig az, hogy a lakosság és a hadsereg közötti 
kisebb politikai súrlódásokat és összetüközéseket elhárítsák; hangsúlyozni kell 
azonban létüket, hogy az országban a politikai rend fenntartható legyen."10 Ugyan
ilyen nézőpontból követelte a magyar vezényleti nyelvet is: „ . . . ha a törvény nem 
érinti a magyar vezényleti nyelv kérdését, úgy a nemzeti szellem kialakításához 
hiányozni fog a fő előfeltétel" — mondotta Andrássy az április 28-i konferencián. 
Ugyanakkor megemlítette azt is, hogy a német vezényleti nyelv bevezetése 
„.. .kérdésessé tenné az egész törvény elfogadását Magyarországon". 

Ennyi meggyőző érv hallatára és a Monarchia iránti jószándék láttára a honvéd
ség merev ellenzőinek engedniük kellett álláspontjukból. Be kellet látniuk, hogy 
Andrássyék képtelenek befogni Magyarországot és népeit a Monarchia szekerébe, 
ha ennek a törekvésnek nem adnak magyar nemzeti színezetet. Andrassynak 
pedig azt kellett tudomásul vennie, hogy nemsokkal 1848—49 után nincs olyan 
politikus Ausztriában, aki a jelenlegi politikai viszony között beleegyezne egy 

11 Uo, 
12 uo. 
13 Bécsi Kriegsarchiv, Mil. Kanzlei 70/52. 
14 I. konferencia 1868. április 18-án. 
15 n . konferencia 1868. április 19-én. 
16 Uo. 
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teljes értékű katonság felállításába Magyarországon. Így aztán kompromisszumos 
megoldásként létrejött egy 82 gyalogzászlóaljból, valamint 32 lovasszázadból álló 
magyar honvédség, amelynek vezényleti nyelve magyar, illetve a horvát zászlóal
jaknál és századoknál horvát lett. Andrássyék lemondtak a tüzérségről és a mű
szaki csapatokról, továbbá beleegyeztek abba, hogy a honvédség a közös hadsereg 
részeként szerepeljen, s bizonyos ügyeit Bécsben intézzék. Ez a kompromisszum 
azonban csak átmeneti megoldás lehetett, amely sem a bécsi udvart, sem a magya
rokat nem elégítette ki. A Monarchia történetének egész időszakában fel-fellángol
tak a honvédség körüli harcok. 

* 

I. KONFERENCIA 1868. ÁPRILIS 18-ÁN 

őfelsége 11 órakor megnyitja a konferenciát és mindenekelőtt arra figyelmeztet, 
hogy az elkövetkező tárgyalásokat a rendíthetetlen titoktartás jellemezze, hogy 
az alkotmányos testület későbbi tárgyalásain a nehézségek ne fokozódjanak. 

őfelsége megjegyzi továbbá, hogy a Magyarországgal kötött végérvényes kiegyezés 
egyik legfontosabb feladata a véderő kérdésének lezárása, mely az egész ki
egyezésre tenné fel a koronát. 

A véderőkérdés tárgyalásakor mindenekelőtt a pragmatica sanctiókból kell 
kiindulni, melynek alapgondolata a külső védelem biztosítása volt egy közös 
hadsereg által. Ezért a hadsereg egységét szilárdan meg kell őrizni, ez azonban 
nem zárja ki, hogy a jelenlegi viszonyoknak megfelelően ne legyünk tekintet
tel bizonyos történelmi jogokra; e probléma megoldásánál azonban maradan
dóságra kell törekedni még akkor is, ha ez a pillanyatnyi politikai előnyökről 
való lemondással jár. 

őfelsége felszólítja a jelenlevőket valamennyi kérdés nyílt megtárgyalására és le-
rögzítésére, nehogy később olyan helyzet álljon elő, hogy a képviselő-testüle
teknek előkészületlenség miatt engedményeket kelljen tenni.17 A megbeszélése
ket ne a bizalmatlanság, hanem az őszinte nyíltság és a kölcsönös bizalom jel
lemezze. 

Gr. Andrássy megjegyzi, hogy kidolgozott egy véderőtörvény-tervezetet, amely né
hány pontban eltér a közös hadügyminiszteri elképzeléstől, azt azonban nem 
tudja garantálni, hogy a képviselő-testületek ezt el is fogadják. 

őfelsége megállapítja, arra kell törekedni, hogy a tervezet a birodalom mindkét 
részére azonos legyen. 

Gr. Andrássy elismeri a minisztériumok egyetértésének szükségességét a főbb alap
elvekben, s ezek elfogadtatásának fontosságát a képviselő-testületekkel; ezek 
megtörténte után szándékában áll benyújtani az ez évre vonatkozó újoncozási 
javaslatot. 

Beust miniszter javaslatára felolvassák a véd erőtörvényre vonatkozó emlékiratot, 
amelynek a közös hadsereg erejéről szóló 1. §-ához gr. Andrássy a következő 
megjegyzéseket fűzi: az erőviszonyok problémája két fő kérdésre tagozódik. 

Először: az általános politikai helyzetre és az általános katonai viszonyokra. 
Az osztrák hadsereg 1866-ban minden várakozás ellenére és talán saját hibáján 
kívül vereséget szenvedett a porosz hadseregtől, amelyet viszont 1806-ban 
győztek le, pedig Európa első hadseregének tartotta magát. A vereség után 
Poroszország kénytelen volt hadseregét 40 000 főre csökkenteni, és épppen ez 
a kényszer hívta életre a Landwehrt.18 A nép és a hadsereg egyaránt bizal
matlanság nélkül fogadta ezt az új eszmét, és a katonai szellem az egész 
népre kiterjedt. Hasonlót kíván alkalmazni a mi körülményeinkre is. Az, hogy 

17 Ferenc József az osztrák Birodalmi Tanácsra és a magyar parlamentre utal, amelyek
ben különböző indítékokból ugyan, de ellenzik a véderőprobléma megoldásának a konfe
rencián előterjesztett egyes pontjait. 

18 A vereség után Poroszország hadügyi reformot hajtott végre, s ennek során alakí
tották ki a hadseregen kívüli fegyveres szolgálat intézményét, a Landwehrt. Ide osztották 
be a kiszolgált katonákat 25-től 39 éves korig. 
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a közös hadsereg gondot fordítson a honvédség támogatására és ez utóbbi az 
általános bizalomnak örvendjen, annál is inkább kívánatos, minél inkább kiáll 
Magyarország teljes erejével a Monarchia egységéért és annak védelméért. 

Másodszor: a hadsereg létszámának megállapítása. Ha ezt a törvényhozó 
hatalomnak rendeljük alá, az évi újonckontingens engedélyezése sokkal köny-
nyebben elérhető. Ám a kérdés az: a jelen pillanat alkalmas-e arra, hogy a 
hadsereg létszámát a törvényhozó hatalom állapítsa meg, mivel a takarékosság 
szelleme uralkodik mindenütt, és a . . . hadsereg költségeinek csökkentésére 
törekszenek. A törvényhozó hatalom az újoncmegszavazás jogkörével rendel
kezik, ha nem szavazza meg, a baj már bekövetkezett, vagy félő, hogy éven
ként egyre kevesebb újoncot szavaznak meg. Ennek elkerülése végett előnyö-
sebbnek mutatkozik, ha a hadsereg létszámát 3—6 éves periódusokra állapít
ják meg. 

őfelsége megjegyzi, hogy az állomány fixálása mindenesetre csak a hadiállapotra 
korlátozódhat, békeben ez a Költségvetéstől függ, amelyről a közös hadügy
miniszter egyébként is számot ad a küldöttségeknek. 

Kuhn altbgy. megjegyzi, hogy a haderő létszámának több évre történő megállapí
tása igen nehéz kérdés. Egyedül a politikai viszonyok mérvadóak a hadsereg 
erejét illetően. 

Gr. Beust birodalmi kancellár — először gr. Andrássynak a Poroszországgal kap
csolatos hasonlatára válaszolva megjegyzi: a viszonyok egész mások voltak 
1806 és 1807-ben, Poroszország kénytelen volt a súlypontot egy kis hadseregre 
helyezni, erre támaszkodva egy tömeghadsereget kialakítani: akkor az idegen 
uralom megdöntéséről volt szó, az ellenség kiűzéséről saját területükről. A Mo
narchia azonban nincs ebben a helyzetben, és a szellem sem olyan. Az utóbbi 
hadjáratok méltánytalanságáért akar revánsot, ezért szorgalmazza a hadsereg
szervezést. A honvédség gondolata — politikai szempontból nézve — mint a 
deffenzív politika eszköze tetszik nekem, azonban a törvényhozó testületnek 
a javaslatot — véleményem szerint — csak akkor szabad elfogadnia, ha ez a 
hadügy számára általában anyagi tehermentesítést jelent. Meg kell találni az 
eszközöket a kényes kérdés megoldásához, az elsüllyeszthető véderőtörvény a 
Magyarországgal való kiegyezés kézzel fogható megnyilvánulása marad. 
Ausztria politikai viszonyai a korábbiakhoz képest sok vonatkozásban meg
javultak. Olyan események, amelyek régebben a védelemből kimozdították, 
mint amilyenek pl. Olaszországban és Németországban bekövetkeztek, nagy
részt megoldódtak.19 Poroszország ezzel szemben sokkal inkább ki van téve 
a háborús veszélynek, amíg a megkezdett úton halad. Ausztria védelemre 
rendezkedhet be, és így mindig fog szövetségeseket találni, mégpedig hatalmas 
szövetségeseket. Ebből következik, hogy hadseregét nem a többi nagyhatalom 
hadseregének mértékével kell mérnie. Egységes, inkább valamivel kisebb had
sereg a honvédséggel, és egy biztos normál költségvetés jelenti a szilárd alapot, 
amelyre tovább lehet építeni és amely nem marad hatástalan a külországokra 
sem. 

Br. Becke miniszter kérdezi, tanácsos-e egyáltalán törvényhozó útra terelni az 
állomány nagyságának meghatározását, miután a jelen tervezet 28. §-a az évi 
megszavazásra kerülő újonckontingenst összesen 100 000 főben próbálja előírni. 
Az a kérdés, hogy Andrássy gróf tervezetét helyezzük-e előtérbe, vagyis a 
periodikus megszavazást, vagy pedig jobb lenne az állomány nagyságát törvé
nyes úton megállapítani, amely törvénymódosításig érvényben maradna. 

őfelsége megjegyzi, hogy mellőzni kell minden olyan dolgot, amely a törvényhozó 
testületet arra késztetne vagy csábítaná, hogy a hadsereggel szemben törléseket 
eszközöljön, el kell kerülni, hogy a közös hadsereg a lakosság mostoha-, a hon
védség pedig édesgyermeke legyen. 

Gr. Andrássy magyarázatot fűz az 1806 és 1807-ből vett és Poroszországgal kap
csolatos összehasonlításához, csak arra akar rámutatni, hogy a porosz hadsereg 
szelleme az egész nemzetre kiterjedt; megjegyzi továbbá, hogy a hadsereggel 

19 A kancellár a két ország egységének megteremtése körüli harcokra utal. 
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szemben támasztott követelmények, valamint az egyes katonák felkészültsége 
újabban olyan magas fokra emelkedtek, hogy nem kell félni attól, hogy a súly
pont valaha is a honvédségre tevődik át. 
A hadsereg hadiállományának meghatározására három javaslatot tesz: 

1. őfelsége által törvényhozó testület nélkül; 
2. Időszakonkénti meghatározással; 
3. Törvények által, 

és a második pontot helyezi előtérbe. 
Gr. Taaffe miniszter e kérdés megvitatásában veszélyt lát, kétségbe vonja a biro

dalom másik részének a hadiállomány nagyságára vonatkozó jóváhagyását, és 
a kérdést a legmagasabb hadúr jogaiba való beavatkozásnak tek in t i . . . kételke
dik még a Birodalmi Tanács hozzájárulásában is a magas létszámú hadseregre 
vonatkozóan, ha nem látja annak egységességét biztosítva.20 

Br. Beust Az Eszaknémet Szövetségben előterjesztették a hadsereg állományára 
vonatkozó kérdést megbeszélés és engedélyezés céljából, hasonló volt az eljárás 
az egykori Német Szövetségben is, tehát az ilyen lépés nem tekinthető a szu
verén jogokba való beavackozásnak. Meggondolandó a periodikus létszám meg
határozása r.. egy biztos alap szempontjából azonban kívánatos lenne, ha a 
haderő nagyságát törvénytestület állapítaná meg és azt Magyarország is el
ismerné.21 

Gr. Andrássy azt kívánja, hogy a létszámra vonatkozó előterjesztésnél az új had
seregszervezéssel kapcsolatos kérdést is tárgyalják meg, mert e kettő a leg
szorosabb kapcsolatban áll egymással, és hogy erre hivatkozni is lehessen. 

A konferencia e kérdés fontosságát elismerve elvben leszögezi, hogy a hadi
állomány meghatározása a törvények figyelembevételével történjék, ezzel 
szemben a hadsereg békeállományának nagyságát nyílt kérdésként kezeljék. 
Az emlékirat felolvasása során még vita folyt a sorállomány hadkötelezettsé
gének időtartamáról és annak 5 évről 4 évre való csökkentéséről. 

Br. Kuhn altábornagy hozzájárul legvégső határként a hadkötelezettség 5-ről 
4 évre való csökkentéséhez. A véderőtörvény-tervezetnek a póttartalékra vo
natkozó 32. §-ánál gr. Andrássy ellen javaslata a közös hadsereg újonckontin
gens feleslegének a honvédségbe való beosztására, élénk vitát váltott ki. 

őfelsége megjegyzi, hogy ez a beosztás egy második hadsereg létrehozását ered
ményezné, az újoncoknak ez ä fajta kiképzése pedig nagyon költségessé válna, 
az ehhez szükséges pénzt a közös hadseregekre sokkal jobban fel lehetne 
használni. 

Az a kérdés: mekkora a felesleg a hadrafogható fiatalemberekből az újonc
kontingens feltöltése után, részletesebb statisztikai elemzést igényel és csak a 
holnapi konferencián dől el véglegesen. A honvédség rendeltetéséről, illetve 
felhasználásáról szintén hosszabb vita fejlődött ki. Elvetették azt a javaslatot, 
hogy a honvédséget csak až országhatárokon belül alkalmazzák. Az ő feladata 
is az egész Monarchia megvédése. 

Elhatározták, hogy háború esetén őfelsége rendeletére a honvédség tagjai 
kötelesek bevonulni. A törvényhozó testület csak azután hagyja jóvá ezt a 
királyi döntést. Ez az intézkedés a bevonulás meggyorsítását szolgálja. Ugyan
így dönt a király a honvédség határon túli felhasználásáról is. 

A konferencia délután 4 órakor befejeződött. 

II. KONFERENCIA 1868. ÁPRILIS 19-ÉN 

őfelsége „Gróf Andrássy ellen javaslatát szétosztották. Azok az urak, akik elolvas
ták, mondják el a fő alapelvekre vonatkozó ellenvéleményüket, és ha közös 
nevezőre jutunk, az albizottságok megkezdhetik a részletes kidolgozást." 

20 Ezután br. Kuhn altábornagy tesz lényegtelen megjegyzést a katonai kiadásokkal 
kapcsolatban, majd br. Beust szólal fel. 

21 Gr. Festetics rövid érdektelen megjegyzése után beszél gr. Andrássy. 
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Gr. Taaffe Mindkét tervezet alapgondolatai nagyjából megegyeznek egymással, a 
honvédséggel kapcsolatos egyes fontosabb pontok azonban eltérnek, és ezért 
különös figyelmet érdemelnek, őfelsége kegyeskedett bennünket felszólítani, 
hogy nyíltan vitatkozzunk és véleményünket ne rejtsük el; ha most így teszek, 
kérem a magyar miniszter urakat, ne tekintsék bizalmatlanságnak, ha néhány 
pontban veszélyt látok és ezért nem érthetek egyet a tervezettel. Csak arról 
a hatásról beszélhetek, amelyet a másik minisztériumra és a birodalom másik 
felére gyakorolna. 

A honvédség; csak a tervezet címéből ismerhető fel, egyébként minden ál
lamban a hadseregből alakul, s csak részben egészül ki fiatalemberekkel; 
ennek egyik következményeként22 maga a közös hadsereg lassanként egyre 
kisebbé válik, mivel a honvédség nagyon sok olyan kötelezettséget magára 
vaiiai, amely tulajdonképpen a közös hadsereg feladata lenne. A honvédség, 
ahogy itt szerepel, nemzeti hadsereg, amely tüzérséggel és speciális fegyver
nemekkel is rendelkezne, egységes vezetés alatt állna, kerületekre oszlana, 
zászlóaljai teljesen függetlenek lennének a sorezredektől, s a tábori hadsereg
től teljesen el lenne választva. Felvetem a kérdést: ha a Monarchia többi 
országában hasonló intézményeket léptetnének életbe, hogyan fogadnák ezt 
Galíciában vagy Csehországban? A kiadások az egyes országok költségvetését 
terhelnék és az adófizető — akinek közömbös, hogy a közös hadseregnek vagy 
a honvédségnek fizet-e, és aki főleg a hadikiadások növekedése ellen tiltakozik 
— arra fog törekedni, hogy mindkét hadsereget feloszlassák. Gróf Andrássy 
ugyan azt fogja mondani, hogy a honvédség magyar intézmény, ezzel szemben 
meg kell állapítanom, hogy a korona német nyelvű országai is sokat beszélnék 
egy mozgósítható nemzetőrségről és ebben bizonyos jogosultságot is látnak. 
Ha megvalósítják, nehéz lesz a hadseregnek engedélyezett, szükséges összeget 
behajtani tőlük, és kérdés, egyáltalán lehetséges-e a hadsereget minimálisra 
csökkenteni. A benyújtott tervezet nemcsak a miniszter kollégáknál, hanem a 
Birodalmi Tanácsban is nagy nehézségeket támasztana. Ezek kiküszöbölése 
érdekében változtatásokat kell eszközölni rajta, és a legnagyobb készség szük
séges ahhoz, hogy egyesség jöhessen létre. 

Gr. Andrássy megjegyzi, egy olyan honvédség, amelyet örömmel fogadnának a 
birodalom német és szláv országaiban, itt talán népszerűtlen lenne, és for
dítva; ezért el kell vetnie a Landwehr szervezés változatlan alkalmazását a 
honvédségre. Mindenesetre helyes, hogy a Landwehr Poroszországban és a 
német országokban csak a hadseregből nő ki. De ott csak régi elemekből tevő
dik össze, nálunk ezzel szemben életképesebb, fiatalabb erőkkel feltöltött intéz
ményt akarunk. Ha mindkét törvényhozó testületnél egy nagy hadsereget 
kívánunk képviselni, a bekövetkezhető háborús veszélyt kell hangoztatnunk. 
Ha ezzel szemben nem hozunk létre életképes honvédséget, úgy az általános 
hadkötelezettség minden eredménye csak a hivatásos hadseregnek egy milícia 
hadseregre való redukálására és a tényleges szolgálat csökkentésére szorítko
zik; a hadsereg egy hajszállal nem lenne erősebb, mert a honvédségnek jelen 
tervezet szerint még évekre van szüksége a kialakulásához. Bizalmatlanság 
uralkodik a honvédséggel mint nemzeti hadsereggel szemben, pedig a magyar 
nemesi felkelés is nemzeti intézmény volt, anélkül hogy az egésznek ártott 
volna; szeparatista eszméktől tartanak, holott ilyenek egyáltalán nem léteznek. 
Ha ezzel szemben nem hozunk létre életképes honvédséget, úgy az általános 
hadsereg lelkesedéssel harcolna a magyar dicsőségért, így azonban a magyar 
ezredek dicsősége eltűnik az osztrák hadsereg dicsőségében. Ha legalább ma
gyar hadtestekről vagy dandárokról lehetne beszélni, kevesebb figyelmet fordí
tanának a honvédségre. Arra a kérdésre, hogy a honvédség terhére redukál
ják-e a közös hadsereget, magyar részről úgy hiszi nemmel válaszolhat, de a 
honvédséggel nem szabad nevetséges szerepet játszatni. A közös hadsereggel 
folytatandó versengést csak előnyösnek tudná be, a honvédség fejlesztésének 
határát az a kevesebb pénzmennyiség szabná meg, amit az intézménynek enge
délyeznek. Kérdésessé azáltal válik a műszaki csapatok felállítása, hogy nem 

22 Andrássy javaslata szerint a magyar honvédségbe újoncokat is be kell sorozni. 
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történik pénzkiutalás a számára. Gróf Taaffe ama megjegyzését, hogy a terve
zett honvédség nem keretrendszer, hanem állandó hadsereget jelentene, azzal 
cáfolja, hogy a felállítandó honvéd századok csak a rendőrséget helyettesítik, 
a céljuk pedig, hogy a lakosság és a hadsereg közti kisebb politikai súrlódáso
kat és összeütközéseket elhárítsák; hangsúlyoznia kell azonban a létüket, hogy 
az országban a politikai rend fenntartható legyen. Véleménye szerint olyan 
törvényt kell életbe léptetni, amely tökéletesen megnyugtatna, és amely feles
legessé tenné háború esetén, hogy a petíciókon keresztül kelljen további 
engedményeket tenni. 

Ha a birodalom mindkét részében törvényhozó testület állapítaná meg a 
hadsereg nagyságát és a ráfordítható összeget, úgy semmiféle veszélyt nem 
lát a hadseregre nézve, ha azonban ellenszenvet észlelne a honvédséggel 
szemben, úgy csak óvatosan és lassan történne annak feállítása. A bécsi Biro
dalmi Tanács szolidaritásába nem egyezhet bele, úgy gondolja, hogy a legfon
tosabb alapelvekben való egyetértésre kellene szorítkozni, egyébként nem 
kételkedik abban, hogy az intézmény jó benyomást vált ki Galíciában is. 

őfelsége megjegyzi, egyáltalán nem ez az eset áll fenn, már maga Goluchowski 
gróf is figyelmeztetett egy ilyen nemzeti intézmény veszélyére.23 

Gr. Andrássy Akkor csak Magyarországon kell azt bevezetni. Az őfelsége által 
kinevezett tábornokok és törzstisztek kellő biztosítékot fognak nyújtani. 
A honvédelmi minisztérium csak adminisztratív szerv lehet, de nem rendel
hető alá a birodalmi hadügyminisztériumnak. 

Gr. Taaffe A közös hadsereg és a honvédség közti versengést mégiscsak veszé
lyesnek találja, a magyar törvény közös ügyekre vonatkozó 13. §-ára hivatko
zik, és az alkotmány 2. § 5. pontjára, mely szerint a két minisztérium közös 
egyetértés után azonos elvű tervezetet nyújtson be mindkét törvényhozó testü
letnek, hogy a honvédséget is a közös hadseregnek egy integráló részeként 
kezeljék. 

Gr. Andrássy Magyarország olyan intézményt akar, amely magyar nevet visel, 
nem akar névtelenül szerepelni az elkövetkező harcokban, történelmi joga 
révén erre bizonyos igényeket is formál. 

őfelsége megállapítja, hogy Andrássy az országnak egy önálló magyar hadsereg 
létrehozására irányuló kívánságát képviseli, de félmegoldásokkal; a félmeg
oldások azonban soha és senkit nem elégítenek ki. Világosan kell látni, hogy 
csak egy osztrák hadsereg létezhet, és ez az alapelv kell hogy a fő szempont 
maradjon még akkor is, ha fenntartása miatt a lakosság nagy része kielégítet
len marad. A honvédség felállítása által túl nagyok lesznek az országgal szem
ben támasztott követelmények anélkül, hogy a kívánságait kielégíthetnénk, 
ezért a honvédség vagy nem is jönne létre vagy elsorvadna. 

Gr. Andrássy meggyőződése, hogy a honvédség, ahogy ő javasolta, mindenkit ki
elégít és ki is kell hogy elégítsen, ameddig szótöbbséggel rendelkezik, keresztül 
tudja vinni, ha azonban már nem rendelkezik vele, minden javaslat úgyis 
felesleges. 

Báró John hadügyminiszter javaslata frappáns példa erre; a birodalom 
mindkét részében vissza kellett vonni, mert nem kapott szótöbbséget.24 A had
erőnek törvényes úton való biztosítását kellene mindenekelőtt elérni, és a 
honvédséget a közös hadsereg rendkívüli erősségének kellene tekinteni. 

Br. Kuhn úgy hiszi, hogy a javasolt vegyes honvédség túl sok pénzbe kerül és 
attól függ, hogy egyáltalán van-e felesleg a hadrafogható sorkötelesekből 
A hadsereg erejét csak az idegen hadseregek erejével lehet összemérni, morá
lis, nem kézzelfogható potenciákkal itt nem lehet dolgozni, csak biztos szá
mokkal. Hogy a javasolt magyar honvédséget a birodalom másik része is el
fogadja-e, még mindig nyílt kérdés marad. 

23 A lengyel származású gr. Goluchowski Agenor (az idősebb) solferinói vereség (1859. 
június 24.) után belügyminiszter lett. 1860-ban visszalépett. A kiegyezés után a konzerva
tívokhoz állt közel. 

24 John Ferenc altábornagy még 1866 őszén benyújtott javaslatáról van szó, amely elő
ször tért ki az általános hadkötelezettség bevezetésére. A tartományonként! ún. „második 
vonal" felállítására vonatkozó elgondolást nem fogadták el a Monarchia egyik felében sem. 
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Br. Beust szükségesnek tartja, hogy egy általános, a birodalom mindkét részére 
érvényes véderő törvényt nyújtsanak be, de kérdése: a honvédségnek külön 
alapszabályokat dolgozzanak-e ki, vagy csak közös, általános alapelveket tar
talmazzon a véderőtörvény. 

A konferencia megegyezett abban, hogy a véderőtörvényben a honvédség 
céljára vonatkozóan bizonyos általános alapelvek szerepeljenek, ugyanígy a 
besorolásra és szolgálati időre is. őfelsége felhívja gróf Taaffe hadügyminisz
ter figyelmét, hogy a miniszterekkel folytatandó legközelebbi bécsi tanácsko
zásokon különös figyelmet szenteljenek a tiroli és dalmáciai viszonyoknak, 

Az egységes hadsereg erejéről hosszú vita alakult, míg végül a következő 
határozat született: minden rendelkezésre álló eszközzel, ha az a törvényhozó 
testület feloszlatását is maga után vonná, a hadsereg nagyságát 800 000 főben 
kell megállapítani. Az a kérdés, hogy a honvédség kaphat-e fiatal erőket, 
attól függ, hogy zavarná-e a hadsereg utánpótlását, őfelsége megparancsolja, 
hogy egy külön albizottság pontosan mérlegelje a kérdést a lehető legrövidebb 
időn belül, ha az megtörtént, a következő konferencián napirendre kerülhet 
a véderőtörvény-tervezet paragrafusszerinti megbeszélése. 

A honvédség alárendeltségét illetően az az egyöntetű megállapodás született, 
hogy adminisztratív szempontból a honvédelmi minisztériumok alárendeltsé
gébe tartozik, és hogy az osztrák Hadügyminisztérium Bécsben a delegációk 
útján átruházhatja ezeket az adminisztratív jogköröket a különböző tartomá
nyok helytartóinak.25 

A honvédség tisztán katonai ügyei kizárólag a mindenkori parancsnokra és 
az általa ellenőrzésre kinevezett tábornokokra tartoznak, szükség esetén nekik 
kell a honvédelmi minisztériumok közti kihallgatást szorgalmazniuk.26 

Az albizottságoknak az elvi kérdésekre vonatkozó tanácskozása után őfelsége 
parancsára és elnöklete alatt folytatják a megbeszéléseket. 

A konferencia délután 3 órakor befejeződött. 

III. KONFERENCIA 1868. ÁPRILIS 22-ÊN 

őfelsége megkérdezte, hogy a részletmegbeszélések egyezségre vezettek-e, különö
sen a honvédség póttartalékára és kiegészítésére vonatkozóan. 

Gr. Andrássy és Br. Kuhn kijelentik, hogy az egyezség létrejött, az újonckontin
gens kitöltése után fennmaradó felesleg fele a hadsereg póttartalékának tekin
tendő, a másik felével a honvédség rendelkezhet. A honvédség és az osztrák 
Landwehr összlétszámát a Monarchiában 200 000 főben állapították meg. 
Ebből hozzák létre a honvédzászlóaljakat és lovasszázadokat. 

A teljes szolgálati idő 10 év, ebből 4 év a sorállományban, 6 év a tartalék
ban; mindenesetre egyelőre ragaszkodni kellene az 5 évhez mind a sorkatonák, 
mind a tartalék esetében. Andrássy gróf ajánlatával szemben, aki a honvé
delmi kötelezettséget 4 év helyett csak 2 évben kívánta megállapítani, 
br. Kuhn altábornagy birodalmi hadügyminiszter kijelentette, hogy a 3 éves 
szolgálati idő a honvédségben előnyösebb, mert lehetővé tenné a régebben 
szolgált személyek és a csak rövid ideig tartó kiképzésben részt vett katonák 
jobb összeállítását. Az újonckintingens feletti felesleg körülbelül 22 000 ember, 
ebből tehát évenként 10—11 000 kerülne a honvédséghez. 

őfelsége felhívja a figyelmet, hogy a honvédséghez beosztott fiatalemberek min
den esetre csak a honvéd gyalogsághoz kerülhetnek, mert ha a lovassághoz 
kívánnák őket besorolni, kérdés, hogy kiképzésük egyáltalán lehetségessé 
válik-e. 
r Ha a német tartományokban a vegyes honvédrendszer ellenállásba ütközik, 
úgy békében a keretrendszer felállításával a sorkötelesek kiképzésétől el kell 

25 Ez csak az osztrák Landwehr-re vonatkozik. 
26 E szerint a honvédelmi minisztériumok csak adminisztratív ügyeket intéznek. A ka

tonai vezetés a honvédség (Landwehr) parancsnokának (főparancsnokának) kezében van. 
Azonban intézkedéseiket meg kell beszélni a honvédelmi minisztériummal. 
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v 
tekinteni, háború esetén pedig csak arra lehet szorítkozni, hogy behívásuk 
után kiképzésüket az erődítményekben kell megkezdeni. 

Gr. Andrássy őfelségének arra a kérdésére, hogy a honvédség huszárkeretének 
roppant költségei az országra kiróhatók-e; hogy elegendő önkéntes áll-e ren
delkezésre, akik saját lovukkal hadrakelnének, azt válaszolja: Magyarországon 
a huszárok a földben teremnek, és elegendő önkéntes is akad mindig, aki 
lovával együtt bevonul, ha takarmányt és nyeregszerszámot biztosítunk neki. 

őfelsége megjegyzi, hogy az igazán jó tartalékanyagot a huszárezredek tartalék 
legénysége alkotja, arra kellene törekedni, hogy mindkét hadseregnek eme 
tartalékából kiváló lovashadosztályokat lehessen összeállítani, amelyeket a 
működő hadsereghez osztanának be. 

Gr. Andrássy ellenzi a tervet és kitart véleménye mellett, hogy a honvédséget 
egy egészként kell tekinteni; beleegyezik abba, hogy az egységek számára és 
szervezésére vonatkozó részletkérdések ne kerüljenek a véderőtörvénybe. 

Br. Kuhn 2 éves szolgálati idő esetén a honvédség hozzávetőlegesen 90 000 régi 
katonát és 110 000 fiatalembert számlál, ha az évenkénti felesleg idővel nö
vekszik is, a megállapított 200 000 főt nem haladja meg, mert a felesleg a 
honvédség póttartalékának tekintendő. 

Ezután már csak a magyar tervezet 73. §-át vitatják meg: ez annyiban 
módosul, hogy a szolgálati kötelezettséget csak háború esetére szabják meg 
törvényileg. A két tervezet, vagyis a birodalmi hadügyminisztériumi „Véderő-
törvény" és a magyar királyi „Hadkiegészítő tervezet" megbeszélésekor, meg
egyezés szerint a „Véderőtörvény"-t fogadták el címként.27 

A birodalmi hadügyminiszter referenseit megbízták, hogy gr. Andrássy mi
niszterelnök úr referenseivel a magyar véderőtörvény-tervezetet vitassák meg, 
majd a konferenciát délután V25-kor bezárták. 

IV. KONFERENCIA 1868. ÁPRILIS 23-ÁN 

Jelen vannak: 
A tegnapi konferencián részt vett urak. 
A konferencia kezdetén őfelsége felolvastatja gróf Taaffe hadügyminiszter 

előadását, amelyben a fentnevezett őfelségének tudomására hozza, hogy az 
általános hadkötelezettség elve a cs. és kir. Hadügyminisztériumban még 
nagyon kérdéses, és hogy a tervezet megtárgyalásához a bécsi Minisztertanács 
még nem kezdett hozzá. 

őfelsége fölveti a kérdést, hogy a tervezetek tárgyalása folytatódjék-e tovább, 
vagy a konferencia határozza el a tanácskozások befejezését és a változásokat 
tartalmazó példány Bécsbe küldését. 

Folytatódnak a tanácskozások a tervezetről. 
28. § nem áll összhangban a magyar tervezet megfelelő 42. §-ával. Gróf 

Andrássy a 42., 43., és a 44. § fogalmazásában el akarta kerülni azt, hogy az 
évenkénti megszavazásra kerülő újonckontingensből levonjanak, be kell ismer
nie, hogy a 100 000 főről szóló évi újonckontingens-j avaslat a közös hadügy
minisztériumi tervezet szerint talán könnyebben keresztülvihető, mint az 
utolsó előtti konferencián meghatározott 800 000 ember a hadsereg számára. 
Nem nagyon fél az évi újonckontingens lefaragásától, mivel e kérdésben a 
Monarchia mindkét része illetékes. 

Br. Kuhn altábornagy a kontingensek évenkénti megállapítását jobbnak, célsze
rűbbnek tartja az időszaki megállapítással szemben, mivel a politikai viszo
nyoktól függ, hány évig maradhat a hadsereg a jelenlegi létszámában, és egy 
esetleges csökkentés által bekövetkezett hátrány korrigálásához több év szük
séges, egyébként más alkalommal kellene a hadsereg létszámáról és szervezé
séről messzemenő megbeszéléseket folytatni. 

27 Továbbiakban a konferencia megvitatta az osztrák véd törvény-javaslat 1—27. §-át, 
amelyek többek között a hadkötelezettségre, a szervezésre, a hadsereg kiegészítésére, az 
egyéves önkéntességre, a szakszolgálati ágakra vonatkozó előírásokat tartalmazták. Itt 
döntötték el a honvédség felhasználásával kapcsolatos kérdést is. 

— 713 — 



őfelsége megjegyzi, hogy az utóbbi, a 100 000 fős évi kontingens esetében sem 
kerülhető el, az esetben azonban arról az előnyről kellene lemondanunk, ame
lyet báró Beust az első konferencián nagyon helyesen hangsúlyozott, hogy a 
hadsereg létszámának fixálásával néhány évig nyugalom állna be a hadsereg 
kérdésében. 

Gr. Andrássy megjegyzi, e paragrafus kialakításánál maga is abban a kivételes 
helyzetben volt, hogy nem tudott dönteni abban, hogy e fontos kérdésnek melyik 
lenne a helyes megfogalmazása; a cél biztosabb elérése érdekében mégis jobb
nak találná az időszakonkénti megállapítást, mert nem kételkedik abban, hogy 
a törvényhozó testület minden évben megkísérli a hadsereg csökkentést. Ha 
6 évben állapítanák meg a periódus időtartamát, úgy gondolja, baj lenne a 
minisztériumnak a népképviseletre gyakorolt befolyásával, ha a következő 
periódusra nem lehetne egy meghosszabbítást keresztülvinni. Nagyon jól 
tudja, hogy a hadsereg szervezésén nem lehet évenként változtatni, szüksé
gesnél nagyobb keret ugyanolyan tékozlás, mint a túl kis hadsereg és túl 
kevés tartalék, mely utóbbit talán a felhasználás pillanatában kellene elő
teremteni. 

A törvényhozó testület minden esetre ismerni kívánja majd a hadsereg
szervezést; ha azonban azt tudjuk mondani, hogy az anyira olcsó, amennyire 
csak lehetséges, és a hadsereg létszámában a 6 vagy 800 000 ember oly kis 
különbséget ad, hogy semmiféle jelentős megtakarítást nem eredményez, hogy 
kétségkívül hogy a törvényhozó testületet a hadsereg nagyobb létszámának is 
megnyerhetjük. Egyébként ő is úgy hiszi, hogy a Monarchia pozíciójának kér
dése a következő 5—6 évben fog eldőlni. 

Br. Becke, aki közben a tervezet paragrafusát megfogalmazta, felolvassa azt, 
amely a következőképpen hangzana: „Az egész Monarchia védelméhez szük
séges hadsereg (sorállomány és tartalék) és a haditengerészet teljes hadiállo
mánya 6 évre 800 000 főben állapítatik meg." 

őfelsége azt kívánná, hogy az évenkénti újoncmennyiséget is pontos számokban 
jelöljék meg, vagy legalábbis a birodalom két részének a hozzájárulását szá
zalékban, hogy az eddig évenként felmerülő viták ezáltal elkerülhetőkké vál
janak. 

Gr. Andrássy úgy hiszi, hogy e javaslat nem talál visszhangra, mert ezáltal a 
magyar törvényhozó testület újoncmegszavazási jogában nem önálló, hanem 
a birodalom másik részétől válik függővé, egyébként a javaslatot esetleg mégis 
meg lehet kísérelni. 

Br. Becket felkérik, gróf Andrássy és báró Kuhn-nal egyetértésben készítsen a 
megfelelő paragrafus összeállításához néhány tervezetet. 

A 29. § hiányzik a magyar tervezetből.28 Gróf Andrássy a belügy szempont
jából feleslegesnek tartja. A kiegészítő kontingens azonos mértékű elosztása 
lehetetlen, mert a kerületek kapacitása különböző. 

Reitz ezredes bebizonyítja, hogy az ezredek akkor állományalattiak maradnának, 
mert az egyes kerületek vagy túl keveset állítanának vagy felhasználhatatlan 
felesleggel rendelkeznének. 

A paragrafus megmarad.29 

Az osztrák hadügyminiszter referenseit meghatalmazzák a törvénytervezet 
átfogalmazására a változtatásoknak megfelelően, amelyeket a magyar királyi 
referensekkel is közölni kell. Az átfogalmazott szöveget a holnapi konferen
cián be kell nyújtaniuk. 

A konferenciát délután 4 órakor befejezték. 

28 Ez a paragrafus a hadseregkiegészítési kontingensek országos és a hadkiegészítő ke
rületek közötti felosztását javasolja. 

29 Ezután m e g t á r g y a l t á k a törvénytervezet 30—54. §-ait. Egy-két esetet kivéve kisebb 
módos í t á sokka l e l fogadták az osztrák szövegben foglaltakat, vagy Andrássy javaslatait. 
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V. KONFERENCIA 1868. ÁPRILIS 24-ÉN 

Jelen vannak: 
Mindazok az urak, akik a IV. konferencián részt vettek. 
Felolvassák a báró Becke közös pénzügyminiszter által átfogalmazott parag

rafusokat, amelyek a hadsereg és haditengerészet hadiállományának fixálá
sára és az évi újonckontingens engedélyezésére vonatkoznak, és néhány jelen
téktelen módosítással elfogadják. 

Gr. Andrássy még egyszer felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi tárgyalások állá
sáról ne kerüljön semmi a nyilvánosság elé és gróf Taaffe a véderőtörvény-
javaslat átnyújtásakor Bécsben hasonló követelménnyel álljon a miniszter 
urak elé. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy hallgassák el a közös 
törvénytervezet létezését és csak arról szóljanak, hogy általános elvekben 
történtek megegyezések, mert különben a közös törvénytervezet megvalósítása 
lehetetlenné válna. 

Gr. Andrássy bejegyzése: éspedig 1. abból a megokolásbol, mert ígéret szerint egy 
törvénytervezet végleges összeállításáról a ház tagjaiból alakult bizottsággal 
kellett volna tanácskozásokat folytatni és ez ígérethez tartani kellett volna 
magukat; 2. ha a megegyezések túl korán kerülnek nyilvánosság elé, az ellen
zék malmára hajtanánk a vizet. 

Hasonlóképpen óvatosságra intenek a sajtóban nyilvánosságra kerülő fél
hivatalos közlések és cáfolatok is, és rámutat a sajtónak a közös hadügymi
niszteri tervezetre vonatkozó kellemetlen közléseire. 

Arra a kérdésre, hogy a magyar tervezet 10. §-ába felvett mondat, „A tar
talékosok csak a korosztályuknak megfelelően hívhatók be", a közös tervezet
ben is szerepeljen-e, annak elfogadása mellett döntöttek, de a „részleges 
rangemeléssel" betoldással. 

A magyar tervezet 21. §-át megvalósíthatatlannak tartják és nem fogad
ják el. 
A magyar tervezet 27. § második felét felvették a közös tervezetbe, a 68. §-hoz 
„egy szökésben levő sorköteles elfogása állampolgári kötelesség", ahhoz a 
taksához, amely esetleg adható, a következő mellékmondat kapcsolódjon: „és 
lehet, ha erre igényt tart". 

A magyar tervezet 70. § 3. sorában szereplő szó „bírósági" kimarad, helyette 
a hadügyminiszteri fogalmazást tartják meg. 

Arra a kérdésre, hogyan kezeljék azokat az egyéneket, akik a megállapított 
díjat befizetik és ezzel megváltják magukat a katonai szolgálat alól, a követ
kező határozat született; mindezek a 20-tól a 32. életévükig 2 éves katonai 
szolgálatnak kötelesek eleget tenni. 

Az új közös törvénytervezet 1—43. §-át feolvassák és kisebb stilisztikai vál
toztatásokkal elfogadják... 

A konferencia megkezdi a tanácskozást a honvédségi szabályzatról, amely
nek alapja a magyar tervezet. 

1. § változatlanul megmarad. 
2., 3., 4. § az új közös véderőtörvény-tervezet értelmében módosul. 
5. § elmarad. 
6. § megváltozik. 
7. § kis statisztikai módosításokkal elfogadják. 
8. és 9. §-nál vita alakul a honvédség behívása és mozgósítása körül. Gróf 

Andrássy maga sem ért egyet e fogalmazással, a honvédség szervezését felelős 
hatóságokra szeretné alapozni, mely garanciát jelentene a tekintetben, hogy 
a behívás és mozgósítás csak őfelsége parancsára történjen meg. 

Ragaszkodna ahhoz, hogy csak őfelsége parancsára történhet a behívás és 
mozgósítás, a megszavaztatásra egy utólagos törvényt nyújtsanak be vagy fel
mentést, egyebekben pedig a felelős minisztérium vállalna kezességet. 

Mindkét paragrafus új fogalmazást igényel, és természetesen békében min
den előléptetés és a honvédség behívása kizárólag csak őfelsége parancsára 
történhet. 
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10. § változatlan marad. 
11. § Báró Kuhn altábornagy megjegyzi, hogy az egész magyar szabályzat

ban a közös hadügyminisztert meg sem említik, de szükségesnek tartaná, hogy 
ezáltal a honvédség és közös hadsereg közti összefüggést meghatározzák. 
Ugyanúgy jónak látná, ha a honvéd parancsnokok hatáskörére vonatkozó pon
tosabb körülhatárolásokat is felvennének. 

A magyar Honvédelmi Minisztérium hatáskörére vonatkozóan elfogadták, 
hogy a honvédség adminisztrációját teljes mértékben átveszi, a paragrafust 
pedig ennek értelmében kell átfogalmazni. 

Miután a honvédség fegyverzete és lőszere azonos a közös hadseregével, 
úgy az ellátás csak a közös Hadügyminisztériumon keresztül történhet, csupán 
az a kérdés, hogy az ország vagy a hadi költségvetés terhére. 

őfelsége a személyügyekre vonatkozóan megjegyzi, hogy a tisztek kinevezése nem 
történhet a honvédelmi miniszter által, mert egyetlen tiszt sem lépne át a 
honvédségbe. A tisztek kinevezésének helyes eljárása a következő: a honvéd
ségi kerületek parancsnokainak kinevezett tábornokok összegyűjtik az alá
rendelt parancsnokok előléptetési javaslatait és továbbítják a főparancsnok
nak, aki a javaslatokat megvizsgálja, véleményezi és átadja a honvédelmi mi
nisztériumnak, amely erről köteles referálni. A kinevezések értékelésénél 
semmiféle ellenjegyzés nem jöhet létre, mert a tiszti kinevezések kizárólag 
a császár szuverén joga marad. 

Gr. Andrássy megjegyzi, hogy ragaszkodnia kell az ellenjegyzéshez a magyar tör
vények értelmében, 

őfelsége megjegyzi, abból az alapelvből kell kiindulni, hogy a honvédségből egy 
jó intézményt teremtsünk, amely csak akkor lehetséges, ha olyan elbánásban 
részesül mint a hadsereg, ezzel egyenértékűvé válik, ezért a tisztek kinevezése 
is csak hasonlóképpen történhet mint a közös hadseregben. 

12. § a honvéd zászlóaljak és honvéd lovashadosztályok számának meg
határozására vonatkozóan azt az elvet fogadják el, hogy minden gyalogezredre 
2 honvéd lovasszázadot kell számítani. A honvéd, tüzér, műszaki és utász 
alakulatokra vonatkozó passzusok törlendők, a megfelelő szöveg az erődökben 
való alkalmazásukról és a nyilvántartásukról a honvédségben rendeleti úton 
legyen meghatározva. 

A zárómondat, hogy a tábornokok őfelségétől közvetlenül, a törzs- és fő
tisztek a honvédelmi minisztérium javaslata alapján őfelségétől közvetve 
kapják meg a kinevezésüket, gróf Andrássy beleegyezésével úgy módosul, 
hogy a törzstiszteket is követlenül őfelsége nevezi ki.30 

Meghatalmazták az osztrák hadügyminiszter referenseit egy ellentervezet 
kidolgozására a magyar honvédtörvény-tervezet alapján. 

A konferencia este 6 órakor ért véget. 

VI. KONFERENCIA 1868. ÁPRILIS 26-ÁN 

őfelsége Auersperg herceg, miniszterelnök jelenléte indok arra, hogy még egyszer 
megbeszéljük a véderőtörvény fő alapelveit, és őfőméltóságát felkészítsük 
arra, hogy Bécsben az itt elfogadott elvek értelmében hasson a tanácskozá
sokra. 

Megállapítja, hogy a Monarchia mindkét részére érvényes, egyesített véd-
erőtörvény-tervezet készül, amelyben a honvédség fő alapelvei szerepelnek. 

30 A 13—52. §-ok vitájánál a következő lényeges kérdésekről esett szó: 
— elvetették a mozgósítható gyakorló zászlóaljak felállítására vonatkozó javaslatot 

(13. §); 
— Horvátország államjogi kérdésének tisztázásáig a horvát gyalogzászlóaljak a 

lovasszázadok ne ' tartozzanak a honvédséghez (16. §) ; 
— a hadkiegészítés ne megyék, hanem kiegészítő járások szerint történjen (17. §) ; 
— a zászlóaljtörzs létszámát a minimálisra kell csökkenteni (21., 22., 23. §-ok) ; 
— megegyezés született a honvédség tisztikarának létrehozására: „ . . . a honvéd tiszti

kar a közös hadseregből egészül kl, a még betöltetlen helyekre pedig az előlép
tetett honvédtisztek kerülnek." 
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Ez utóbbira vonatkozó részletek a birodalom két részében eltérhetnek egymás
tól. Különösen fontos, hogy a hadsereg hadiállománya meg legyen határozva, 
és a törvény külön paragrafusában szerepeljen anélkül, hogy ezzel a meg-
szavaztatás joga sértést szenvedne. A kontingensek a népesség számarányá
nak megfelelően kerülnek felosztásra. A haderő nagyságát 6 évre állapítják 
meg, az 5. évben hasonló módon meghosszabbítják vagy módosítják, ahogy ez 
a pénzügyi kérdések esetében történt. 

Továbbá meghatározták, hogy a szolgálati idő a sorállományban és a tarta
lékban összesen 10 év, függetlenül attól, hogy az előbbi 5 évről 4-re csökken, 
az utóbbi ezzel szemben 5 évről 6-ra emelkedik; különös figyelmet kell for
dítani arra, hogy a tényleges szolgálati idő megállapítása ne kerüljön a tör
vénybe, mert a legénységgel való szabad rendelkezést az arcvonalszolgálat 
ideje alatt szükségszerűségnek kell tekinteni. A tényleges szolgálati idő egyéb
ként a költségvetéstől függ. 

A tartalékosok behívása csak a legmagasabb parancsra történhet meg és 
csak háború esetén: 2—3 rövid lélegzetű gyakorlat kivételével. A honvédség 
kiegészítése részben régi, részben új erőkkel történik, a régiek szolgálati idejét 
2 évben állapították meg; az évi újonckontingens többletének fele a hadsereg 
póttartaléka, a másik felét a honvédséghez osztják be. A honvédség állomá
nyát pontosan megállapították, a felesleg alkotja a póttartalékot. 

A honvéd zászlóaljak és lovasszázadok számát Magyarország részére már 
meghatározták, feladatunk, hogy a többi országgal is hasonló megegyezésre 
jussunk. 

Auersperg herceg a hadsereg és honvédség kérdését illetően kiemeli, hogy a Bi
rodalmi Tanácsban és a birodalom nyugati országaiban elsősorban a hadsereg
gel kapcsolatos kérdésekben lesz a hangsúly, a honvédség csak másolagos sze
rephez jut. Nem titkolhatja, hogy a sorállomány szolgálati idejének 4 évben 
való megállapítása nagy nehézségekbe fog ütközni, mert mindent el fognák 
követni, hogy ezt lehetőleg lecsökkentsék. 

A honvédség is komoly meggondolásra késztet a fiatal erők felvétele miatt, 
akiknek szelleme egész más lesz, mintha csak régi kiszolgált emberekből állna, 
akik az osztrák katonaszellemet hoznák magukkal. Ez a helyzet nem marad 
hatás nélkül a hadsereg és honvédség közti viszonyban sem. 

A hadiállomány megállapítása nem ütközhet nagy nehézségekbe, úgy kell 
cselekedni, hogy a Monarchia tekintélyét és helyzetét kifelé biztosítsuk. 

A megváltás kívánsága is fel fog merülni, vagy legalábbis a szabadon vá
lasztható szolgálati idő, esetleg a helyettesítés is. 

Br. Kuhn altábornagy Az általános hadkötelezettséggel éppen azt a célt kívánjuk 
elérni, hogy elegendő szellemi erőt nyerjünk a hadsereg számára; az önkéntes 
szolgálati kötelezettség előnye, hogy az önkéntes a hadsereg tisztjeként szere
pel, a megváltással azonban a hadsereg számára teljesen elvész.31 Mindegyik 
felmentési mód privilégium, de az első esetben a hadsereg jobban jár.32 

A helyettesítési rendszerrel a helyi állomány — régi emberek tekintetében 
jelentősen megnövekedne és a szükséges újoncok kiképzésének folytatása — 
mint az eddigi gyakorlat is mutatja — nem válna lehetővé; a helyettesítési 
rendszer, ahogy Franciaországban is bebizonyosodott, nagyon sok pénzbe kerül 
és a mi korlátozott költségvetésünk miatt csak az újonckiképzés terhére 
lehetne megvalósítani. 

Hadseregszervezésünk rendszere a véd erőtörvény-j avaslatra épül, egész 
Európában biztosan a legolcsóbb és sok tekintetben hasonlít a svájci milícia-
rendszerre. 

Br. Becke Auersperg herceg megjegyzésére, hogy éppen az értelmiség fog a 10 
éves szolgálati kötelezettség ellen állástfoglalni, azt válaszolja: e kérdés súly-

31 Az érettségizett és a főiskolát végzett fiatalokból képezték ki a hadsereg tartalékos 
tisztjeit. A bevonultakat megkülönböztetésül a sorállománytól „önkéntesek"-nek nevezték. 
Ez a rendszer az általános hadkötelezettség bevezetése után jött létre. 

32 A Z önkén te sek pr iv i lég iuma az volt, hogy csak 1 évig szolgál tak, s ez idő a la t t képez ték 
ki őke t t a r ta lékos t i sz tekké. Ez a hadse reg szempont jából e lőnyösebb volt a régi r endsze r 
nél , amikor az iskolázot t f iatalok, ak ik a módosabb csa ládokból s zá rmaz tak , pénzé r t m e g 
válthatták a katonai szolgálatot. 
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pontja az anyagiakban van, mert ha a kiképzés módját tekintjük, úgy azt lát
juk, hogy a legénység egy része 3 évig, a nagyobb része azonban csak 8 hétig 
van tényleges viszonyban, ami átlagban kevés szolgálati időt mutat ki. 

Br. Kuhn altábornagy vitatkozik, szerinte kulturális körülményeinkre való tekin
tettel, teljesen lehetetlen 4 évnél kevesebb időtartam alatt akár egy huszár, 
tüzér vagy utász kiképzése, ezért minden szakember a szolgálati idő további 
csökkentése ellen foglalt állást. Már eddig is megtettek mindent a rövidítés 
érdekében, a szolgálati időt 8 évről 6-ra, most pedig 6-ról 4-re csökkentették. 

Gr. Festetics alátámasztja ezt az állítást, a tapasztalat már bizonyítja, hogy 3 év 
alatt nem lehet egyetlen huszárt sem kiképezni. 

Auersperg herceg véleménye szerint a törvényhozó testület fellép majd a szolgá
lati kötelezettség pozitív körülhatárolásáért, s valószínűleg egy rövidebb tény
leges szolgálati időt szeretne elérni. 

őfelsége szerint egyáltalán nem kívánatos, hogy a tényleges szolgálati idő tartama 
a törvényben szerepeljen. 

Auersperg herceg felhívja a figyelmet arra, hogy a Birodalmi Tanácsban az a 
törekvés uralkodik, hogy a hadsereg költségvetését tovább csökkentsék, és 
60 millióra redukálják. Kérdés tehát a viszonylag magas békeállomány meg
tartása. 

Br. Kuhn altábornagy válasza erre, hogy kénytelen lenne 30 ezredet feloszlatni, 
mert a katonai intézményekben és hatóságokban a takarékosság legvégső 
határát is elérték, az utolsó törlések miatt pedig kénytelen volt már a lovas
ság, tüzérség stb., stb. békeállományát is lecsökkenteni. További megtakarí
tások most már egész csapattestek feloszlatását követelnék. 

Br. Beust a további megbeszélésekben megjegyzi, hogy a költségvetésről az éven
kénti vita elkerülhetetlen, most azonban arról van szó, hogy meghatározzák 
az állam lehető legnagyobb teljesítő képességét. 

őfelsége rámutat arra, hogy egy normál-költségvetés engedélyezését el kell érni. 
Br. Becke szerint egy normál-költségvetés fő követelménye, hogy fedezze: 

1. a haditartalékok állandó és rendszeres kiegészítését, 
2. az élelmiszerek árviszonyait, 
3. biztosítsa a csapatok és intézmények meghatározott békeállományának 

állandóságát. 
Auersperg herceg kiemeli, keveset ér az a hadsereg, amelyet pénzeszköz híján 

a háború 3. hónapjában haza kell küldeni, ezért azt kell szem előtt tartani, 
hogy a készletek ne merüljenek ki már békeidőben. 

Elvben egyetért a haderő meghatározásával; a honvédségre vonatkozóan 
azonban attól fél, hogy ez a kérdés a tartománygyűléseken is felmerül és 
jelentős nemzetiségi ellenállást vált ki. A birodalom másik fele egyáltalán 
nem tekinthet jó szemmel a honvédségre, különösen ha fiatalembereket sorol
nak be, mert ezáltal túl sok fiatal, értelmes embert vonnak el a mezőgazda
ságból. 

Gr. Andrássy SLZ elmondottakból azt a következtetést vonja le, hogy az eredeti 
elképzelése volt a helyes: kétféleképpen kell megszervezni a honvédséget. 
Ausztriában ez a forma népszerűtlen, Magyarországon azonban nagyon nép
szerű; véleménye szerint a javasolt rendszerrel ütőképes hivatásos hadsereget 
lehet teremteni, melyet a honvédség támogat. A sorköteleseknek a honvéd
ségbe való beosztása által az értelmiség egy része nagyobb kíméletben része
sül, mert kiképzésük sokkal könnyebben megy végbe és ezzel a munkájukban 
kisebb a megszakítás. A javasolt rendszer ellentétben áll az általános had
kötelezettséggel. A milíciarendszer nem olcsó, s az értelmiséget száműzi a 
hadseregből. Arra kell törekedni, hogy olcsó, de jó és erős hadsereget te
remtsünk. 

őfelsége megállapítja, hogy megszületett az egyöntetű döntés arról, hogy mind itt 
Magyarországon, mind Bécsben erős, egységes hadsereget teremtsünk ; miután 
éppen a birodalom nyugati része különös figyelmet szentel erre, a Birodalmi 
Tanácsnak is támogatnia kell a kormány törekvéseit egy erős hadsereg létre-
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hozása érdekében, mert csökkenés esetében Magyarországon bizonyosan a 
honvédség megerősítését kérnék. 

Gr. Andrássy meggyőződése, hogy a hadsereg erejének megszavaztatasa és az 
eszközök engedélyezése nem okoz különösebb nehézségeket. 

Magyarország most csak 30 százalékot fizet; úgy gondolja azonban, hogy 
az ország további fejlődése során 10 év múlva 40, sőt talán 50%-kal is hozzá
járul. 

Br. Beust a tanácskozás módjáról megjegyzi, a prioritás fogalma Bécsben talán 
bizonyos nyugtalanságot vált ki, itt Budán azonban a tárgyalások a meg
szabott módon folytak és reméli, hogy az egyesített tervezetet mindkét oldalon 
elfogadják. Állításokról, tényekről lehet tárgyalni, de negációkról nem. 

Auersperg herceg óvást emel az ellen, hogy a minisztérium Bécsben nyugtalanság 
befolyása alatt áll. 

Gr. Andrássy az egyesített tervezet előterjesztésére vonatkozóan megjegyzi, hogy 
az egész magyar minisztérium beleegyezését meg kell szerezni, és az előter
jesztés előtt a kormánypárttal meg kell tárgyalni a törvény tendenciáját a 
szótöbbség biztosítása érdekében. 

A honvédség biztonságáért felelősséget vállal, a pánszlávizmus veszélyétől 
való félelem azonban itt nagyobb mint a birodalom nyugati felében, de az 
a törekvés is intenzívebb, hogy az ellenséggel szemben teljes erővel és meg
feszítéssel védekezzen; ami itt történik, minden esetben az egész Monarchia 
érdekét és javát szolgálja. 

Auersperg herceg megállapítja, hogy a honvédség a hatalom eszköze, nem szabad 
úgy szervezni, hogy veszélyes szomszédaink kezében eszköz lehessen szándé
kaik megvalósítására. A honvédségnek ezért az uralkodó kezében kell ma
radnia. 

őfelsége kérdésére, politikailag kívánatos-e, hogy a Landwehrt a magyar 
honvédség analógiájára szervezzék-e meg, Auersperg herceg válasza; ha itt 
létezik egy honvédség, akkor a másik oldalon is meg kell szervezni, a szám
beli egyensúly érdekében. 

A konferencia végén őfelsége felteszi a következő kérdéseket: 
1. Előterjeszthető-e az újoncmegszavaztatás törvénye? 
2. Mikor kerül sor a véderőtör vény előterjesztésére? 

Gr. Andrássy válasza az első kérdésre: amint a véderőtörvény elveit megállapít
ják, az újoncmegszavaztatás elé akadály nem gördül, és ezáltal az előterjesztés 
néhány napon belül megtörténhet. 

Auersperg herceg válasza a második kérdésre: ősznél hamarabb alig kerülhet sor 
rá, az a nehézség is fennáll, hogy a küldöttségek nem ülnek össze, mert a 
véderőtörvény nélkül a hadiköltségvetést nem szavazzák meg. 

Gr. Andrássy egyetért az őszi előterjesztéssel, bár előnyösebbnek látná, ha csak 
a következő évben történne meg, mert ez év végén választások lesznek és 
a küldöttek a mandátumok lejárta előtt a népszerűségükre különösen gonddal 
ügyelnek; külső veszélytől tart azonban, amelynek hatására a szélsőséges párt 
esetleg felülkerekedhet, ezért még az idén, amint erre alkalmas pillanat adó
dik, talán már igen hamar törvényjavaslatot nyújt be a hadügyek rendjének 
biztosítása érdekében. 

Elhatározás szerint Auersperg herceg miniszterelnök holnap Bécsben mi
niszteri konferenciát tart a véderőtörvény alapelveinek egyeztetéséről, gr. 
Taaffe pedig azonnal Budára utazik, hogy az itteni zárótárgyalásokon részt 
vehessen. 

A konferencia délután 2 órakor befejeződött. 

VII. KONFERENCIA 1868. ÁPRILIS 28-ÄN 

A hadügyminiszter referensei által újonnan átdolgozott törvénytervezetet 
felolvasták, az egyes paragrafusokra az alábbi megjegyzéseket tették. 

A Magyarországnak megállapított zászlóaljak és lovasszázadok számában 
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nem foglaltatnak benne a horvátországi egységek, és elhatározták, hogy gr. 
Andrássy megfogalmazza a törvény befejezését alkotó paragrafust, amely sze
rint e törvény az állam jogi kérdés megoldásáig Horváthországra nem vonat
kozik. A zászlóalj-kiegészítési kerületek körülhatárolására vonatkozó parag
rafushoz egy szó betoldása szükséges: „törvényhatósági városok". 

A honvédtisztek első felállítását elrendelő paragrafusra vonatkozóan elha
tározták, hogy megtartják a hadügy miniszteri fogalmazást, mert a tiszti vizs
gák sok esetben nem tarthatók meg.33 

Gr. Andrássy a honvédtisztektől azt követeli, hogy a magyar korona egyik orszá
gának állampolgárai legyenek. (Ferenc József bejegyzése: elfogadjuk.) A hon
védtisztek előléptetését tárgyaló paragrafusokra vonatkozóan az előléptetési 
előírás alapelvei szerint kell eljárni. 

őfelsége a hadiállományra vonatkozó paragrafust nem tartja szükségesnek, mert 
egy esetleges későbbi változás miatt a törvény módosítására szorul. 

A hadiállomány előírásszerű szabályozását elvben elfogadták, az erről szóló 
paragrafus kimarad. 

őfelsége a honvédségnek háború esetén a hadrendbe való besorolásáról szóló pa
ragrafustervezethez megjegyzi, hogy annak szintén el kell maradnia, mert 
csak vitára adhatna alkalmat, amely esetleg a honvédség felhasználásának 
korlátozását eredményezné. 

Gr. Andrássy úgy gondolja, hogy ez a vita elkerülhetetlen, sőt a rendek éppen 
ellenkezően majd arra törekednek, hogy minél nagyobb honvédségi alakulatok 
jöjjenek létre, és ha törvényileg nem gondoskodnak róla, a hadseregben és 
az erődökben történő akadálytalan felhasználásuk nehézségekbe ütközik. 

őfelsége megjegyzi, a paragrafust mindenesetre úgy kell megfogalmazni, hogy 
különleges felhasználás esetén a törvényre hivatkozva egyetlen honvéd tiszt se 
tagadhassa meg az engedelmességet. Ezért a paragrafushoz egy megfelelő 
kiegészítést is kell fűzni, hogy a honvédség háború esetén a tábori hadsereg 
alárendeltségébe tartozik. A gr. Andrássy által mondottakra való tekintettel 
hangsúlyozzuk, hogy a honvéd dandárok vagy hadosztályok felállítása háború 
esetén elrendelésre történik és a következő mellékmondattal kiegészül: „aki 
vagy a magasabb rendbeli saját seregtestekkel vagy sorkatonasággal egyesítve, 
célszerűen felhasználja". A századoknak békében történő felállításáról szóló 
paragrafusban a kiképzés céljának nagyobb hangsúlyt kell kapnia: „az újon
cok kiképzése és a rendfenntartás céljára stb. fel lehet állítani". 

Szerepeljen még a paragrafusban, hogy a békeállomány mindenkori fixá
lása, a századok és zászlóaljak számának megnövelése csak a király, mint 
legfelsőbb hadúr engedélyével történhet meg. 

Az a paragrafus, amely a hadsereg hivatalos nyelvét a honvédség számára 
is előírja, hosszú vitát váltott ki. őfelsége mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy 
á megfelelőség és célszerűség okai félig-meddig szükségessé teszik a honvéd
ségben is a német nyelv bevezetését, különben az öreg katonáknak, akiket 
10 évig ezen a nyelven vezényeltek, előbb meg kellene tanulniuk magyarul, 
másrészt pedig a különböző nemzetiségiek a magyar nyelv bevezetése ellen 
a legrövidebb időn belül fellázadnának. 

Gr. Andrássy túl veszélyesnek látja, ha a törvényben a német nyelv szerepelne; 
meggyőződése szerint a német nyelvet ő is semleges nyelvként célszerűnek 
tartaná, mint miniszternek azonban a magyart kell javasolnia, mert el nem 
fogadása esetén az egész törvény kérdéses maradna. A magyar korona orszá
gaiban, Horvátország kivételével, a honvédségben magyarnak kell lennie a 
vezényleti nyelvnek, Horvátországban pedig horvátnak, és úgy hiszi, a Mo
narchia nyugati felében maradhatna a német, Galíciában pedig a lengyelt kell 
elfogadni. 

őfelsége egy ilyen elv elfogadásának nehézségeire és veszélyeire hívja fel a figyel
met, eddig szigorúan ahhoz tartották magukat, hogy még csak a fegyveres 

33 A tervezet 11. és 12. §-ai tartalmazzák a honvédelmi minisztérium ama jogát, hogy a 
tisztek, tábornokok kinevezésénél javaslatot tegyen a" császárnak. 
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hatalom részét képező polgári őrségben se lehessen egyéb nyelvet, csak a 
hadsereg nyelvét használni . . . 

Gr. Andrássy szerint a Magyarországon élő különböző nemzetiségiek a magyar 
nyelvet a némettel szemben előnyösebbnek tartják, és egyáltalán nehézséget 
okoz a német nyelv szükségszerűségének bebizonyítása. Ha a honvédség szá
mára nem engedélyezik a magyar vezényleti nyelvet, úgy hiányzik a magyar 
szellem elsajátításának fő feltétele. 

őfelsége úgy hiszi, a magyar nyelv bevezetése a különböző rendeknél bizalmat
lanságot váltana ki, sőt ellene szegülnének, másrészt a hadseregben sem 
fogadnák jóindulatúan ezt az engedményt. 

Gr. Andrássy megjegyzi, a törvényhozó testületeknek még a véderőtörvény tár
gyalása előtt felveti a nemzetiségi kérdés megoldását, és ennek tárgyalása 
során a fő nehézségek bizonyosan napvilágra kerülnek. 

Br. Beust szerint gr. Andrássy javaslatát úgy kell értelmezni, hogy a Monarchia 
mindkét felében a honvédség' és a Landwehr részére a magyar, illetve a 
német nyelvet vezetné be; ez az elv a gyakorlatban azonban nehezen valósít
ható meg, mert a csehek és lengyelek is a maguk nyelvét követelnék, mint 
a horvátok. 

Br. Kuhn altábornagy is látja a nehézségeket, amelyeket a német nyelv bevezetése 
az országban előidézne, az egész érdekében azonban meg kell hozni ezt az 
áldozatot, a német nyelv korlátozódjon a vezénylésre, a szolgálati nyelv pedig 
legyen a tetszés szerinti. 

őfelsége megjegyzi végül, ezt a kérdést a hadsereg és az országban uralkodó 
opportunitás szempontjából kell megvizsgálni, de meggondolandó, mert ha a 
szerbek és románok vonakodnak elfogadni a magyar nyelvet, elég lenne egy 
szikra a felkelés lángjának felszításához, ezért jobb, ha a törvény egyáltalán 
nem említi a nyelvet, az erre vonatkozó passzust pedig el kell törölni. Azt a 
mondatot, amely szerint a fegyverekkel és lőszerrel való ellátás a hadseregen 
keresztül történik, az arra vonatkozó paragafusból ki kell hagyni. A tisztekre 
és az aktív szolgálatban álló honvéd legénységre vonatkozó fegyelmi hatalmat 
átruházták a honvédség főparancsnokaira és kerületi parancsnokaira. A Hon
védelmi Minisztérium, a honvéd főparancsnok és kerületi parancsnokok műkö
désére vonatkozó paragrafusokat elfogadták, eltörölték azonban a következő 
mondatot: „azokban az esetekben, ha a minisztérium és főparancsnok között 
egyetértés nem hozható létre, az ügyet őfelsége elé kell terjeszteni", mert 
a legmagasabb döntést egyébként is ki kell kérni, és ez az eljárás az ügyrendi 
szabályzatban előírásszerűen is kell hogy szerepeljen. 

A tiszteseknek a tartalékból a honvédségbe való átlépéséről külön megjegy
zést kell a törvénybe iktatni. A népfelkelés törvényének tárgyalásánál elhatá
rozták, hogy az 1. §-ban szerepeljen még „a népfelkelési kötelezettség a 18. 
életévben kezdődik". 

A paragrafust át kell fogalmazni, jobban ki kell emelni a népfelkelés vé
delmi jellegét, mint főfeladatát, a munkára való felhasználás inkább mellék 
feladatként szerepeljen. 

A magyar tervezetnek az illetékekre vonatkozó 3. §-a elmarad, helyette fel 
kell venni a honvédelmi minisztériumi tervezetnek a költségek fedezésére 
vonatkozó paragrafusait, és hogy népfelkelő tisztek és tisztesek a háború 
befejezésével elvesztik előjogaikat. 

A konferencia délután 4 órakor befejeződött. 

VIII. KONFERENCIA 1868. ÁPRILIS 29-ÉN 

Gr. Taaffe a konferencia tudomására hozza, hogy a bécsi Minisztertanács meg
tárgyalta a kijavított véderőtörvény-tervezetet, az egyes paragrafusoknál a 
következő megjegyzéseket tette vagy módosításokat javasolt. 

1. §-hoz az általános hadkötelezettségre vonatkozóan a helyettesítés kedvez
ményét indítványozza éspedig a 38. §-ban leírtakra vonatkoztatva, mely sze
rint a testvérek közti helyettesítés megengedett. 
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A helyettesítésen nem egy összegnek a katonai kincstárba történő befizetése 
értendő, hanem egy ember állítása privát szerződéssel, amelybe a katonai 
hatóságnak az a joga bennfoglaltatik, hogy visszautasíthatja a nem megfelelő 
helyetteseket; a minisztérium ilyen módon biztosítana erőket az altiszti állo
mányba. 

őfelsége megjegyzi, az általános hadkötelezettség kérdése már nem igényel újabb 
tárgyalást, mert a magyar miniszter urak az előzővel már egyetértettek, csak 
az a feladat, hogy a közös hadügyminiszternek Bécsbe történő visszautazása 
után az ottani miniszter urakat a helyettesítés hátrányairól meggyőzze. 

4. §-hoz: a közös hadseregben és a honvédségben letöltendő szolgálat idő
tartamára vonatkozóan még nem született döntés, a bécsi miniszterek nyílt 
kérdésként kezelik a közös hadügyminiszter úrral folytatandó megbeszélésig 
a problémát. 

A népfelkelési kötelezettséghez azt a megjegyzést fűzték, hogy az elfogadott 
18. életév miatt túl fiatal emberek kerülnek a népfelkeléshez, ezért a kötele
zettséget emeljék fel a 20. életévre. 

A konferencia nem ért egyet ezzel, szerinte a fiatalabb erők sokszor alkal
masabbak a népfelkelés feladatainak ellátására. 

10. §-hoz azt a kívánságot fűzték, hogy a honvédség behívására és mozgó
sítására vonatkozó második szakaszban szerepeljen még, hogy ez csak a csá
szár (király) parancsára történhet, a következő zárómondat: „a honvédségi 
alapszabályokban szereplő rendeltetésnek megfelelően" pedig maradjon el. 

A konferencia a birodalom másik felében kidolgozásra kerülő honvédségi 
alapszabályzatra való tekintettel elhatározta a mondat törlését. 

15. § hoz: a miniszterek a 17 éveseket túl fiatalnak találják hadseregszol
gálatra, egyesek a 18., néhányan a 20. életév betöltéséhez kötnék a szolgálati 
kötelezettséget. 

A közös hadügyminiszter a fiatal kor elleni tiltakozásra megjegyzi, hogy 
Bécsben ezt a kérdést megbeszéli, mert takarékossági szempontból kénytelen 
ragaszkodni ahhoz, hogy 14—15 éves hadapródokat is besorozzon, akik az 
ezred- és hadosztályiskolák 4 éves kurzusait kötelesek elvégezni. E két pont
hoz a "konferencia további megjegyzéseket nem fűzött, a tervezetben változá
sok nem következtek be. 

A külföldiek felvételére vonatkozó szakaszhoz a konferencia megjegyzi, 
hogy felvételük a császár (király) „kivételes" engedélyéhez legyen kötve. 

16. §-ba: az eredeti fogalmazás 4. és 5. sorát, „amelyek a polgári hivatásuk
nak megfelelnek", át kell venni. 

19. §-hoz: a konferencia egyetért azzal a határozott kívánsággal, hogy mind
azok az intézmények, amelyek egy főgimnáziumnak vagy hadapródiskolának 
felélnek meg, a törvényben külön szerepeljen a kérdezések és mellőzések 
elkerülése érdekében. 

20. §-hoz: a legtöbb miniszter állást foglalt Bécsben a vagyontalan belföl
diek egyéves önkéntesi felvétele ellen. Miután a konferencia csak humanista 
meggondolások miatt hagyta eredetileg a törvényben e paragrafust, elhatá
rozás szerint most törlik a miniszter úr kívánságának megfelelően. 

24. §-hoz: gr. Taaffe megjegyzi, a közoktatásügyi miniszter érintkezésbe 
fog lépni a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszterrel a rendházak 
papi növendékeivel való közös álláspont kialakítása érdekében.34 

29. §-hoz: „a királyságok és országok magyar országgyűlési képviselő-testü
lete" helyett „Magyar Országgyűlés, Birodalmi Tanács" szerepeljen, ama ké
tely elkerülése érdekében, hogy nem az egyes országok tartománygyűlései 
illetékesek a döntésekben. 

A minisztérium hajlandó a hadseregnek egy biztos számban kifejezett hadi
állományát szabványosítani, de e számról egymaga nem dönthet, mind-

3S A javaslat 24. §-a a következődet tartalmazza: A különoözö vallású sorköteles pap
növendékeket fel kell menteni a lényleges katonai szolgálat alól. Pappá szentelésük után 
azonban a hadsereg nyilvántartásába kerülnek és háború esetén tábori papi funkciót tölte
nek be. 
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addig nyílt kérdésnek kell tekinteni, amíg br. Kuhn altábgy. nem adja meg 
Bécsben a szükséges felvilágosítást. 

A haderőnek 6 évre történő megállapítását a minisztérium túl rövidnek 
tartja, 10 éves periódust kíván, mert a statisztikai kongresszus határozata 
szerint 10 évenként népszámlálás lesz, és csak ez lehet a hadsereg erejét 
meghatározó egyetlen helyes alap. Továbbá minden periódus lezárásakor a 
minisztérium nagy vitáktól tart, amelyek ilyen módon elodázhatok, végül 
pedig csak hosszú periódus szilárdíthatná meg a szervezést. 

Gr. Andrássy szerint nehéz lesz egy 10 éves periódust elfogadtatni, de nem foglal 
állást ellene, sőt megkísérli azt. 

Br. Beust megjegyzi, ha egy ilyen periódus elmúltával a békés viszonyok oly 
mértékben konszolidálódtak Európában, hogy egy általá,nos hadseregcsökken
tés állna be, úgy még van idő egy ilyen javaslat megtételére. 

Őfelsége határozata szerint a javaslatot nyílt kérdésnek kell tekinteni, a pártokkal 
meg kell tárgyalni, de semmiképpen sem szabad a periódust 6 évnél kisebb 
időtartamra megállapítani. 

Gr. Taaffe a 29. § utolsó bekezdésének elhagyását javasolja, de a konferencia a 
megtartása mellett foglal állást, ugyanis a bekezdés „az 5. év végén minden
esetre alkotmányos úton stb. a törvényhozó testülettel meg kell szavaztatni." 
— a kormány érdekében került a szövegbe, hogy a szükséges állományváltoz
tatásnál a hadügyminisztérium egy évet nyerjen.35 

38. § hoz: érvényes az 1. §-ra mondott megjegyzés, de mindenekelőtt azt 
az elvet kell leszögezni, megengedhető-e egyáltalán a helyettesítés vagy nem. 

40. §-hoz: a minisztérium szerint az altiszteknek az állások adományozására 
vonatkozó igényei ellentmondanak az állam alaptörvényeinek, ezért a parag
rafust át kell alakítani, hiszen ehhez minden állampolgárnak törvényben 
biztosított lehetősége van, ellenkező esetben pedig a nagyobb magánintézmé
nyeket és vasúti társaságokat az altisztek elhelyezésére kellene fenntartani. 

őfelsége megjegyzi, új törvényt kell kidolgozni az altiszteknek az állami hivata
lokban és a nagyobb magánintézményeknél történő elhelyezéséről, mert külön
ben nem biztosíthatunk jó altiszti állományt. 

41. § 2. bekezdésében szereplő „háború esetén" helyett „háborúban" nem 
fogadható el, mert háborús veszély esetén sem történhet meg az elbocsátás. 

55. § 2. bekezdéséhez megjegyzést fűz a minisztérium: a kivándorlási enge
dély nemcsak az aktív szolgálatot teljesítőkre vonatkozhat, hanem minden 
hadkötelezettségben álló egyénre. 

Őfelsége megparancsolja e szakasz megfelelő módosítását. 
A minisztérium állást foglal az újonnan megfogalmazott paragrafus ellen, 

amely szerint mindazok, akik az eddigi törvények értelmében a katonai szol
gálat alól egy taksa lefizetése ellenében mentesültek, még 2 éves honvédelmi 
szolgálatot kötelesek teljesíteni. 

A konferencia szilárdan kitart a határozat mellett, amely szerint a taksa 
befizetői a 10 éves „szolgálati kötelezettség" alól felmentést kapnak, de a 2 
éves honvédelmi szolgálat alól nem. Az utána következő és a minisztérium 
által ugyancsak vitatott paragrafust, mely a hadseregbe ilyen módon nem 
beosztottak általános kötelezettségét tárgyalja, a konferencia határozata értel
mében meg kell tartani, mert ez az egyetlen lehetőség háborús veszély esetén 
a hadiállomány teljes feltöltésére. 

A paragrafust át kell fogalmazni, tartalma, úgy mint az előtte álló parag
rafus tartalma, ideiglenesnek tekintendő. A minisztérium további javaslatát, 
hogy a törvényben szerepeljen: a honvédség csak gyalogosságból és lovasság
ból állhat, a konferencia elveti. Annyiban elveti, minthogy ez a kérdés a 
képviselő testületekben messzemenő vitákat vált ki, de a minisztertanácsban 
egyezség született arról, hogy a honvédség csak gyalogságból és lovasságból 
állhat, mindazok az emberek azonban, akik a tüzérségnél, vagy különleges 

35 A 29. § az országoknak hadkiegészítési területekre való felosztásával és a katonakon
tingens számszerű meghatározásával foglalkozott. 
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csapatoknál szolgáltak, nyilvántartásban szerepeljenek, hogy háború kitörése 
esetén az erődökben stb. megfelelőképpen beoszthatok legyenek. Az a kíván
ság merül fel, hogy rossz minősítésű egyének önkéntes szolgálatát törvényesen 
is meg lehessen akadályozni, ezért határozatot hoztak arról, hogy az önkéntes 
belépésről szóló paragrafus a megfelelő szöveggel kiegészül. 

Gr. Taaffe végül megjegyzi, a minisztérium különös gondot fordít arra, hogy a 
törvényben is szerepeljen a következő mondat: „honvédtiszteket csak őfelsége 
nevezhet ki", hogy az egyes országokban a tisztek választására irányuló 
kívánságokat törvényileg is elháríthassák. 

A konferencia elhatározza a megfelelő szövegrésznek a törvényhez való 
felvételét. 

Őfelsége megparancsolja, hogy a véderőtörvényt most már Budán pontosan szer
kesszék meg, Bécsben pedig dolgozzanak ki a birodalom nyugati felének 
országai számára egy Landwehr-törvényt, amely minden országra érvényes 
szervezési alapelveket tartalmazzon, míg a részletes szervezés a sajátossá
gokra való tekintettel különböző lehet, de Csehország, Galícia és esetleg 
Morvaország kivételével a honvéd lovasságtól el kell tekinteniük. 

Végül még egyszer figyelmeztet őfelsége arra, hogy az itt lefolyt tárgyalá
sokat és egyesített törvényjavaslatokat a legszigorúbb szolgálati titokként kell 
tekinteni. 

A konferencia délután 3 órakor befejeződik. 

Közreadta: Papp Tibor 
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B I B L I O G R Á F I A 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNELMI 
ÉS HADMŰVÉSZET-TÖRTÉNETI REPERTÓRIUMA* 

II . RÉSZ« 

Keleti hadszíntér 

Mónin, M.: In t e rnac iona l i zm v dejsztvii . — 
VIZs, 1967. 6. sz. 3—15. p . 
[ In ternacional izmus a te t tekben . A Szov
je t Hadsereg e g y ü t t m ű k ö d é s e a kele t 
eu rópa i á l lamok hadseregeive l a Nagy 
Honvédő H á b o r ú éveiben.] 

Sevcsenko, A. : Oszvoboditel 'naja miszszija 
Szovetszkih Vooruzsennüh Szil v Ev ro -

pe . — VIZs, 1967. 10. sz. 29—38. p . 
[A Szovjet Hadse reg felszabadító kü lde 
tése Európában . ] 

Glazami z a r u b e z s n ü h szovremennikov . 
(1941—1945.) — ISzSzSzR, 1967. 4. sz. 
179—189. p . 
[A Szovjetunió 1941—1945 közöt t a kü l 
földi k o r t á r s a k szemével.] 

A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka és a moszkvai csata 
(1941) 

Sulejko, L. : V pe rvüe dn i Velikoj Otecseszt-
vennoj . . . — AK, 1967. 6. sz. 83—86. p . 
[A Nagy Honvédő Háború első nap ja i 
ban.] 

Göpfert, H.: Z u r Anfangsper iode des fa
schis t ischen Überfal ls auf die Sowjet
union . — ZM, 1967. 2. sz. 161—173, p . 

[A Szovjetunió l e r o h a n á s á n a k kezdet i 
időszaka.] 

Bagramjan, I . : Zapiszki n a c s a ľ n i k a ope-
ra t ivnogo otdela . — VIZs, 1967. 1. sz. 
52—62., 3. sz. 52—68. p . 
[A hadműve le t i osztály p a r a n c s n o k á n a k 
feljegyzései. — Visszaemlékezés.] 

Pronin, A. : A t a k a n a d Csudszkim ozerom. 
— AK, 1967. 9. SZ. 22—25. p . 
[Támadás a Csud-tónál , 1941. július.] 

hotockij, Sz. — Mínjajlo, Sz. : Pod Moszk-
voj — VV, 1967. 10. sz. 96—100. p . 
[Moszkva alatt.] 

Zsukov, G. K. : Die Schlacht u m die Haup t 
s tadt . — ÖMZ, 1967. 1. sz. 7—12. p . 
[Harc Moszkváér t . Részlet — marsa l l em
lékirataiból . ] 

Zsukov, G . K . : Die Schlacht vor Moskau. 
— ASM, 1967. 3. sz. 138—146. p . 
[A moszkva i csata . v isszaemlékezé
séből. Rövidí tet t ford, a Komszomol-
szkaja P r a v d a 1966. ok tóber 28—30-i sz.-
ból.] 

Zsukov, G. K.: P rzec iwna ta rc i e pod Mosk
wa. — MW, 1967. 1. sz. 66—88. p . 
[El len támadás Moszkva alat t . A Voenno 
Isztoricseszkij Zsu rna l 1966. 10. sz.-ból.] 

Vasile, G.: L a bat tagl ia di Mosca. — RM, 
1967. 12. sz. 1460—1473. p . 
[A moszkva i csata.] 

Raftopullo, A. : Des épreuves difficiles. — 
RMSov, 1967. 2. sz. 49—50. p , 

[Nehéz p r ó b a : a moszkva i csata.] 
Gosztonyli] P . : Die e rs te En t sche idungs 

schlacht des Russ landfeldzugs 1941/42 (II). 
— ÖMZ. 1967. 2, sz. 102—108. p . 
[Az 1941—1942. évi oroszországi had já ra t 
első döntő csatája . 2. rész. A moszkvai 
csata.] 

Tamonov, F . : P r i m e n e n i e b r o n e t a n k o v ü h 
vojszk v bi tve pod Moszkvoj . — VIZs, 
1967. 1. sz. 14—23. p , 

[Páncél törő csapa tok a lka lmazása ~ a 
moszkva i csa tában. ] 

Geyr von Schweppenburg, L . : Die „Letzten 
vor Moskau" . — Ktr , 1967. 2. sz. 64—66. p . 
[Az „u to l sók Moszkva előt t" .] 

Moszkovszkaja b i tva v cifrah. — VIZs, 1967. 
1. sz. 89—101., 3. sz. 69—79. p . 
[A moszkva i csata számokban . ] 

Stöckelle, G.: Das U n t e r n e h m e n „Ta i fun" : 
— ÖMZ, 1967. 2. sz. 108—113. p. 

* A repe r tó r ium I. része megjelent a Had tö r t éne lmi Köz lemények 1968. évi 3. számábari . 
A beosztás t és a feldolgozott folyóiratok jegyzéké t lásd ott. — a Szerk. 
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[A „Táj fun" hadműve le t , 1941. o k t ó b e r -
december . ] 

Markov, I . : Kercsenko—Feodoszŕjszkaja 
deszantna ja operaci ja . — VIZs, 1967. 1. 
sz. 121—124. p. 
[A kercsi-feodoszi deszant hadművele t . ] 

Koszonogov, A.: Boj bronepoezda sz i'a-
sisztszkimi bombara i rovscs ikami . — VIZs, 
1967. 1. sz. 73—74. p. 

Vurodov, I . : Len ingrad a rés is té et a vain
cu. — RMSov, 1967. 1. sz. 44—47. p. 
[Leningrád ellenáll t és győzött.] 

Oszadcsij, D. : T a n k i idut na ľ du. — KZ, 
1967. 25. sz. 4. p . 
[Tankok a Ladoga jegén.] 

Goncsarov, V.: Tagebuch eines sowjet i
schen Offiziers vom 1. J a n u a r 1942 — 8. 
F e b r u a r 1942. (Hrsg. u. k o m m e n t . v. B . 
Mart in) . — WR, 1967. 6. sz. 352—357., 7. SZ. 
405—415., 8. sz. 473—479. p . 

[Egy szovjet tiszt naplója . 1942. j a n u á r 1. 
— február 8.] 

Geraszimov, P . : Dija szovetszkih szóidat ne 
b'U.o nep reodo l i t nüh pregrad . — VIZs, 
1967. 7. SZ. 62—65. p . 
[1942 j a n u á r j á b a n a volhovi fronton. A 
szövi et k a t o n a számára hem volt le
küzdhe te t len akadá ly . — Visszaemléke
zés.] 

Grehnev, P . I.: Zeni tcsiki v bojah za Tulu. 
— VPVO, 1967. 2. sz. 88—92. p . 
[Tula város véde lmének 25. évforduló
j á r a . Légvédelmi tüzérek a Tu láé r t folyó 
harcokban . ] 

Kambulov, N. : K r e p o s z ť v podzemľe . — 
KZ, 1967. 118. sz. 2. p . 
[Erőd a föld a la t t : Adzs imuska j , 1942.] 

Förster , G. — Wünsche, W. : Z u r mili tär
poli t ischen und s t ra tegisch-opera t iven 
P l a n u n g des Sommerfe ldzuges der fa
schis t ischen W e h r m a c h t 1942. — ZM, 
1967. 6. sz. 660—675. p . 
[A fasiszta W e h r m a c h t 1942. évi nyá r i 
h a d j á r a t á n a k ka tonapol i t ika i és s t ra tégia i 
tervezése.] 

Rossiwal, Th . : Die deu tsche Sommeroffen
sive 1942 in Russ land. — Tr, 1967. 3. sz. 
237—240. p . 
[A néme t n y á r i offenziva 1942-ben Orosz
országban.] 

Oanilov, F . : „Ka t ju s i " b ' j u t pr jamoj na -
vodkoj , — VIZs, 1967. 6. sz. 59—62. p . 
[A „ K a t y u s á k " közvet len i rányzássa l lő
nek. Az 57. gá rda aknave tő ezred h a r c 
tevékenysége 1942 június—júl iusában. — 
Visszaemlékezés.] 

Hof er, H. : Angriff auf e inen Pass . Einsatz 
von Hochgebi rgse inhe i ten im K a u k a s u s 
1942. — Tr, 1967. 5. sz. 436—140. p. 
[Támadás egy hágó ellen. Hegyi vadá
szok bevetése a K a u k á z u s b a n 1942-ben.] 

Lucsinszkij, A.: N a tuapsz inszkom n a p r a v -
lenii . — VTZs, 1967. 11. sz. 69—75. p. 
íTuapsze i r á n y á b a n . — Visszaemlékezés.] 

Muriev, D. : K o n t r u d a r pod g. Ordzsoni-
kidze. — VIZs, 1967. 11. sz. 125—128. p . 

[Egy páncé lvonat h a r c a a fasiszta bom
bázókkal . ] 

Jaggi, O.: Sewastopol 1941/42. Der Angriff 
auf die s tä rks te Fes tung des zweiten 
Weltkrieges. — ASM, 1967. 12. sz. 745— 
784. p . 
[Szevasztopol, 1941—1942. Támadás a má
sodik v i lágháború legerősebb erődje el
len, n 

Manakov, N. A.: E k o n o m i k a Leningrada v 
godü b lokadü . — VI, 1967. 5. sz. 15—31. p. 
[Leningrád gazdasági helyzete a blokád 
éveiben.] 

[Az Ordzsonikidze vá ros alat t i e l lencsa
pás 25. évfordulójára.] 

Stémenko, Sz.: Vtoraja voennaja zima na 
Juge . — VIZs, 1967. 12. sz. 63—79. p. 
[A másod ik hábo rús tél a Kaukázusban , 
1942—1943-ban. — Visszaemlékezés.] 

Danilov, F . : Bitva za Kavkaz . — VIZs, 1967. 
7. sz. 117—123. p. 
[A K a u k á z u s é r t folytatot t h a r c ] 

Rossiwall, Th . : Die zweite Winterschlacht 
in Russ land . — Tr, 1967. 6. sz. 509—514. p . 
[A második oroszországi téli csata, 1942— 
1943.] 

Sumilov, M.: Dans les t eppes du sud. — 
RMS, 1967. 12. sz. 39—41., 44. p. 
[Védelmi ha rcok Sztál ingrád térségében, 
1942. jú l ius 17 — szep tember 12.] 

Ogarev, P , : Uporsztvo i sztremiieľnos-zť. 
— W , 1967. 10. sz. 100—103. p . 
[Elszánt ha rcok 1942 decemberében Sztá
l ingrád alatt.] 

Polubojarov, P . : Bitva na Volge. — VV, 
1967. 11. sz. 76—80. p. 
[A volgai csata.] 

Rudenko, Sz.: Nad volzsszkoj t ve rdüne j .— 
AK, 1967. 12. sz. 27—32. p . 
[A volgai erőd felett.1 

Rodvncev, A. : Otcsiznü v e r n ü e szünü. — 
KVSz, 1967. 23. sz. 14—17. p. 
[Visszaemlékezés a sztál ingrádi csatára.] 

Zscltnv, A. : Jugo—Zapadnüj front v kont r -
r a sz tup len i i pod Sztá l ingrádom. —VIZs, 
1957. 11. sz. 57—69. p . 
[A Délnyugat i F ron t e l len támadásban 
Sztá l ingrád alatt . — Visszaemlékezés.] 

Ivanov, V. — Pavlenko, N. — Fokin, N . : 
Klaszszicseszkaja operaci ja na okruzse-
nie. — VIZs, 1967. 11. sz. 26—38. p . 
[Klasszikus hadműve le t beker í tésben . A 
német-fas isz ta csapa tok szétzúzása Sztá
l ingrád alatt , 25 évvel ezelőtt.] 

Rokoszszovszkij, K. : Velikaja pobeda na 
Volge. — VM, 1967. 11. sz. 41—52. p . 
[Nagy győzelem a Volgánál.] 

Boltin, E. : L ' a r t mi l i ta i re soviét ique au 
m o m e n t du t o u r n a n t décisif. — RMS, 
1967. 10. sz. 26—29. p . 
[A szovjet hadművésze t a döntő fordulat 
p i l ana tában . Sztá l ingrád és Kurszk.] 

Leningrád védelme és felszabadítása 

Az 1942. evi hadműveletek 

— 726 — 



Az 1943—1944. évi hadműveleteik 

Arias, A.: „Operaz ione Ci tadel" . Canto de] 
cigno dei corazzat i tedeschi in Oriente . 
— RM, 1967. 7—8. sz. 808—829. p . 
[A „Zi tade l le -hadművele t " . A néme t pán
célosok ha t t yúda l a Keleten.] 

Lange: E r fahrungsber ich t e iner T igerkom
panie 1943. — Ktr , 1967. 4. sz. 118—119. p . 
[Egy német páncélos-század tapasz ta la
ta i 1943-ból.] 

Alekszasin, A. I.V. : De la Volga a l 'Elbe. 
— RMS, 1967. 10. sz. 17—18. p . 
[A Volgától az Elbáig.] 

Zsukov, G. K. : Na Kurszko j duge . —VIZs , 
1967. 8. sz. 69—83., 9. sz. 82—97. p. 
[Visszaemlékezés az 1943. évi ku r szk i 
harcokra . ] 

Kissel. H.: A b w e h r eines Panzerangr i f fes . 
— Trp, 1967. 5. sz. 352—355. p . 
[Egy páncé los támadás e lhár í tása 1943-
b a n a kelet i fronton.] 

Cügankov, P . : Desznjanszkaja p e r e p r a v a . — 
VV, 1967. 9. SZ. 12—14. p . 
[Átkelés a Desznán 1943 októberében . ] 

Belov, G.: Kavaler i sz tü forszirujut Dnepr . 
— VIZs, 1967. 4. sz. 67—70. p . 
[Lovasok á tkelése a Dnyep r folyón, 1943 
szeptember . ] 

Degtjarev, I . : Divizija forsziruet Dnepr . — 
— VTZs, 1967. 6. sz. 53—58. p . 
[A 193. lövészhadosztá ly á tke lése a 
Dnyepren , 1943 októberében. ] 

Koltunov, G. : U d a r vojszk 1-go Ukra -
inszkogo fronta na zs i tomirszkom nap -
ravleni i zimoj 1943/44 goda. — VIZs. 1967. 
2. SZ. 12—23. p . 

Pjatenko, V.: Na pol 'szkoj zemle. — VV, 
1967. 12. sz. 19—22. p . 
[Lengyel földön 1944 őszén.] 

Abraham, R.: Wspomnien ia wojenne znad 
War ty i Bzury . — WPH, 1967. 1. sz. 253— 
298. p . 
[Katonai v isszaemlékezések a War ta és 
a Bzura mel léki harcokról . ] 

Malczewski, J . : Walki 4 b r y g a d y ar ty ler i i 
p rzec iwpancerne j w rejonie Warszawy 
11. 9. 1944—17. 1. 1945 r. — WPH, 1967. 
2. sz. 33—72. p. 
[A 4. páncé le lhár í tó t ü z é r d a n d á r ha rca i 
Varsó körze tében . 1944. szepiteimber 11— 
1945. j a n u á r 17. között .] 

Peikert, P . : Az os t rom krón iká ja . — Len
gyelország, 1967. 5. sz. 20—21. p . 
[Wroclaw (Breslau) os t roma, 1945 febru
ár—március.] 

Konieczny, A. : A „Fes tung B r e s l a u " eles
te. — Lengyelország, 1967. 5. sz. 17—19. p . 

Szulczynski, s . : Walki 3 dywizji p iechoty 
im. Romualda T r a u g u t t a o Wal Pomor -

[Az l. U k r á n F r o n t hadse rege inek csa
pása Zsi tomir i r á n y á b a n 1943—1944 te
lén.] 

Korotkov, G.: L'offensive de Crimée. — 
RMSov, 1967. 6 sz. 39—41. p . 
[Szovjet offenzíva a Krim-félszigeten, 
1944-ben.] 

Voroncov, G. : L ' ence rc lement de Korsoun-
Chevtchenkovsk i . — RMSov, 1967. 2. sz. 
42—45. p . 
[A korszun-sevcsenkovszki j i szovjet be
ker í tő hadműve l e t a n é m e t e k ellen 1944 
elején.] 

Romankevics, V.: Boj v okruzseni i . — 
VIZS, 1967. 3. sz. 40—43. p . 
[Harc a k a t l a n b a n 1944 augusz tusában . ] 

Szvetlisin, N. : La bata i l le de Biélorussie . 
—RMSov, 1987. 3. sz. 43—47. p . 
[A belorussziai csata.] 

Woithe, G.: Neue Ta t sachen und Gedanken 
zur Beloruss ischen Opera t ion . — ZM. 
1967. 2. sz. 217—223. p . 
[Üj t ények és gondola tok a belorussziai 
hadművele t rő l . ] 

Kazakov, M.: V bojah za szovetszkuju P r i -
bal t iku . — VIZs, 1967. 2. sz. 62—75. p . 
[Harcban a szovjet Tengermel lékér t . — 
Visszaemlékezés.] 

Bagramjan, I . : Les comba t s p o u r les re 
publ iques soviét iques de la Bal t ique . — 
RMSov, 1967. 4. sz. 40—43. p . 
[Harcok a szovjet Tengermel l ék köz tár 
saságaiér t . ] 

Sztrahov, N . : Na voenno-av tomobi l ' nüh do-
rogah. — VIZs, 1967. 1. sz. 63—72. p, ' 
[Katonai gépkocs íu takon. ] 

Ski W 1945 r. — WPH, 1967. 2. sz. 3— 32. p . 
[A 3. Romua ld T r a u g u t t gyalogos had
osztály ha rca i a P o m e r á n i a i Sáncér t 1945-
ben.] 

Bien, M.: P rzeg rupowan ie 2 Armi i W P z 
re jonów formowania n a d Ny se Lužyc-
ka . — WPH, 1967. 3. sz. 3—40. p . 
[A 2. Lengyel Hadsereg á tcsopor tos í tása 
mega laku lá sa körze téből a Neisse felé.] 

Kaczmarek, K.: Udzial 98 gwardyjsk iego 
pu lku ar ty ler i i rak ie towej w operac jach 
2 Armi i i Wojska Polskiego, — WPH, 1967. 
4. sz. 66—103. p. 
[A Szovjet Hadsereg 98. gá rda r aké t a tü 
zér ez redének részvétele a 2. Lengyel 
Hadse reg hadművele te iben . ] 

Blagowieszczanski, I . : Anal iza s t ra t osobo-
wych ponies ionych przez 1 a rmie Wojska 
Polskiego w operac jach lat 1944—1945.— 
MW, 1967. 12. sz. 83—93. p . 
[Az 1. Lengyel Hadsereg személyi vesz
teségének anal íz ise az 1944—1945. évi had
j á ra tokban . ] 

Felszabadító hadműveletek Lengyelország területén 
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Felszabadító hadműveletek Románia, Bulgária 
és Jugoszlávia területén 

Nikolaev, D.: L'offensive de Jassy—Kichi-
nov. — RMSov, 1967. 5. sz. 42—46. p. 
[A łasi—kisinyovi hadművelet.] 

Eronin, N. — Sinkarev, L: Razgrom nemec-
ko-fasisztszkih vojszk v Rumunii. (Mart 
— oktjabr' 1944 goda.) — VIZs, 1967. 9. 
sz. 51—63. p. 
[A német-fasiszta csapatok szétverése 
Romániában.] 

Gosztonyi P.: Der Krieg zwischen Bulga
rien und Deutschland 1944/45. — WR, 
1967. 1. sz. 22—33., 2. SZ. 89—99., 3, SZ. 
163—176. p. 
[A Bulgária és Németország közti hábo
rú, 1944—1945-ben.] 

Nojkov, Sz.: Ottegljaneto na vermahta ot 
Balkanite prez 1944 g. i negovite bojni 
dejsztvija szrescsu BNA prez Otecseszt-
venata vojna. — VISz, 1967. 3. sz. 65—82. p. 
[A Wehrmacht visszavonulása a Balkánról 
és harca a Bolgár Néphadsereg ellen 1944-
ben.] 

Tanév, Sz. : Prinoszöt na pomoscsnata orga-
nizacija za materialnoto oszigurjavane na 
Böigarszkata Narodna Armija po vreme 
Oteesesztvenata vojna. — VISz, 1967. 1. sz. 
«2—76. p. 
[A Bolgár Néphadsereg anyagi ellátott
sága a honvédő háború idején, 1944—1945-
ben.] 

Lufcac, D.: Borba KPJ protiv istrebljivackih 
i denacionalizatorskih mera okupatora u 
zemljama razbijene Jugoslaviae do pocetka 
ustanka. — VoG, 1967. 1. sz. 55—67. p. 
[Jugoszlávia Kommunista Pártjának harca 
a megszáhók kiirtási és elnemzetietlení-
tési kísérletei ellen a felkelés kitörtése 
előtt.] 

Lustek, M.: Pripremje Komunisticke Partije 
Slovenije za odbranu zemljeci dobrovoijci 
u aprilskom ratu 1941. godine. — VoG, 
1967. 1. sz. 39—54. p. 
[Szlovénia Kommunista Pártja előkészüle
tei az ország védelmére és önkéntesek az 
1941. évi áprilisi harcokban.] 

Diev, D.: Sur l'aile sud. — RMSov, 1967. 6. 
sz. 56—57. p. 
[A szovjet hadsereg felszabadító harcai a 
front déli szárnyán 1944—1945-ben.] 

Gincsev, G. : Po vöprosza za druzsbata mezs-
du 1 BA i ungarszkija narod prez vreme 
na Oteesesztvenata vojna. — VISz, 1967. 4. 
sz. 59—69 p. 
[Az 1. Bolgár Hadsereg és a magyar nép 
közti barátság a honvédő háború idején.] 

Szuhacsev, Sz.—Nehonov, G. : Dvazsdü for-
sziruja Tiszszu. — W , 1967. 9. sz. 14— 
17. p. 
[Kétszeres átkelés a Tiszán, 1944. október.] 

Bojko, V.: Histoire vécue sur \r. Danube- — 
RMSov, 1967. 5. sz. 48—49. p. 
[Szovjet—magyar katonabarátkozás a Du
nánál.] 

Martinoviç, I.: Obezbedenje rukovodecih or
gana narodnooslobodilackog pokreta za 
vreme rata. — VoG, 1967. 1. sz. 221—244. p. 
[A nemzeti felszabadító mozgalom vezető 
szerveinek biztosítása Jugoszlávia felsza
badító háborúja alatt.] 

Bogrdonouic, J. : Korenicki srez u prvoj go-
dini narodno-oslobodilackog rata. — VoG, 
1967. 1. sz. 245—272. p. 
[Korenica környéke a jugoszláv nemzeti 
felszabadító háború első évében.] 

Kovacevlc, S.: Borba na podrucju Grahova, 
Lastve, i Zubaca krajem novembra 1941. 
godine. — VoG, 19?7. 3. sz. 177—205. p. 
[Harcok Grahova, Lastve és Zubaca térsé
gében 1941 novemberében.] 

Radie, V.—Obradovic, M.: Obavestajna ak-
tivnost i bezbednosne mere u Bihackoj 
operaciii. — VoG, 1967. 2. sz. 203—237. p. 
[Felderítések és intézkedések az 1942. évi 
bihácsi hadművelet biztosítására.] 

Petrovic, B.: Bőrbe u Lici u toku operacije 
„Vajs 1". — VoG, 1967. 2. sz. 128—170. p. 
[Hadművelett« Likában a „Weiss 1" had
művelet idején.] 

Svára, D. : Bőrbe 9. korpusa za oslobodenje 
Trsta i Slovenskog primorja. — VoG, 1967. 
3. sz. 93—116. p. 
[A 9. hadtest harca Trieszt és a szlovén 
tengerpart felszabadításáért.] 

Karasijevic, D. : Operacija „Vlaska Mala" — 
od 19. aprila do 25. maja 1945. — VoG, 
1967. 2. sz. 267—286. p. 
[A „Vlaska Mala" hadművelet 1945. ápri
lis 19-től május 25-ig.] 

Seme, J.—Butorovíc, R.: Prekomorske jedi-
nice u narodno-osolobdilackoj vojsei Ju-
gosiavije. — VoG, 19G7. 1. sz. 196—219. p. 
[Tengerentúli egységek a jugoszláv nem
zeti felszabadító hadseregben.] 

Lakic, Z.: Razmjena ratnih zarobljenika u 
Crnoj Gori u toku narodno-oslobodilackog 
rata. — VoG, 1967. 1. sz. 69—116. p. 
[Hadifoglyok cseréje Montenegróban a 
nemzeti felszabadító háború folyamán.] 

Valentinov, E.: Mines contre chars. — RMS, 
19£7. 12. sz. 18—20. p. 
[Aknákkal a német harckocsik ellen. Né
met ellentámadás 1945 január első felében 
Budapest térségében.] 

Szokolov, V.: Pomjat v Budapesté geroja. — 
KZ, 1967. 79. sz. 4. p. 
[Budapest emlékezik a hősökre a felsza
badulás évfordulóján.] 

Darvas Józspf: Veszna oszvobozsdenija. — 
KZ, 1967. 80. sz. 4. p. 
[A felszabadulás tavasza, 1945. április 4.] 

V cseszf nacional'nogo prazdnika Venger-
szkoj Narodnoj Reszpubliki. — KZ, 1967. 
80. sz. 1. p. 
[A Magyar Népköztársaság nemzeti ünne
pén, április 4-én.] 

Magyarország felszabadítása 
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A berlini hadművelet, 
az európai háború befejező eseményei 

Dreetz, D.— Höhn. H. : Die Zer s tö rung Ber 
l ins w a r von der W e h r m a c h t f ü h r u n g e in 
geplant . — ZM, 1967. 2. SZ. 174—194. p . 
[Berlin l e rombolása a Wehrmach t -pa -
r ancsnokság terveiben.] 

Anan'ev, I . : Tankovü j boj v ra jóne Gar i . — 
VIZs, 1967. 5. sz. 45—48. p . 
[Páncélos csata a Neisse folyó men tén , 
1945. április.] 

Lucsinszkij, A. : Eto bülo pod K u m m e r s z d o r -
fom. — KZ, 1967. 102. sz. 4. p . 
[Kummersdor fná l tör tént , 1945. április.] 

Gur'ev, M.: Kogda vojszka peres l i Spree . — 
W , 1967. 5. sz. 28—33. p . 
[Amikor a szovjet se regek á tke l tek a 
Spreen . ] 

Zsadov, A.: Zaversajuscsi j u d a r po v ragu .— 
VIZs, 1967. 10. sz. 77—86. p . 
[Az 5. gá rdahadse reg a ber l in i h a d m ű v e 
le tben. Döntő csapás az e l lenségre. — 
Visszaemlékezés.] 

Stapor, Z. : Po l sk ié formacje zbrojné w bit-
wie o Niemcy (kwiecien — maj 1945 r.) — 
MW, 1967, 5. sz. 75—82. p . 
[Lengyel ka tona i a l aku la tok a fasiszta 
Németország elleni háborúban . ] 

Debicki, M.: Dzialania 4 dywizji p iechoty im. 
J a n a Kil inskiego w operacj i ber l inskie j 
16.04.—9.05.1945. r. — WPH, 1967. 1. sz. 15— 
71. p . 

[A J a n Ki l inskiről e lnevezet t 4. gyalogos 
hadosz tá ly t evékenysége a ber l in i h a d m ű 
veletben.] 

Krukowski, Cz. : Zabezpieczenie ma te r i a lowe 
techniczne i medyczne dzia lan l k o r p u s u 
pance rnogo W P w operacj i ber l inskie j 2 
Armi i WP. 10—29.4.1945 r. — WPH, 1967. 1. 
sz. 72—114. p . 
[A 2. Lengyel Hadse reg 1. páncé los h a d 
tes te t evékenységének anyagi , t echn ika i 
és orvosi biztosí tása a ber l in i h a d m ű v e 
letben.] 

Stemenko, Sz. : Szovetszkij Gens t ab i posz-
lednaja k a m p a n i j a vo jnü v Evrope . — VI, 
1967. 11. sz. 145—156. p . 
[A szovjet vezé rka r és az eu rópa i h á b o r ú 
utolsó hadműve le t e . — Visszaemlékezés.] 

Karpinski, A.: His toryczne zwycies two ra -
dzieckich sil zbro jných w drugiej wojnie 
swia towej . — MW, 1967. 5. sz. 61—74. p . 
[A Szovjet Hadse reg tö r téne lmi j e l en tő 
ségű győzelme a másod ik v i l ágháború 
ban.] 

Velikaja pobeda , beszszmer tnü j podvig. — 
KZ, 1967. 91. sz. 2. p . 
[A Nagy Honvédő H á b o r ú győze lmének 
22. évfordulójára . ] 

Rjabov, V. : Les sa lves de la victoire . 1941— 
1945. — RMSov, 1967. 5. SZ. 2—7. p . 
[A győzelem sortüzei.] 

Szovjet hőstettek a Nagy Honvédő Háborúban 
Szolov'ev, V.: Navecsno v sztroju. — VIZs, 

1987. 11. sz. 52—56. p . 
[Hősök és hős te t tek a Nagy Honvédő Há
borúban . ] 

Kudrjavcev, V.—Korenevszkij, M.—Szgibnev, 
A.: H r a n i ť beszszrocsno. — KZ, 1967. 90. 
SZ. 4., 91. sz. 4., 92. sz. 4., 93. sz. 4., 94. sz . 
4. p . 
[A Nagy Honvédő Hábo rú eddig i smere t 
len epizódjaiból.] 

Rak, P . : Geroi Szovetszkogo Szojuza — pol-
n ü e kava l e rü o rdena Szlavü. — VIZs, 1967. 
10. sz. 59—64. p . 
[A Szovjetunió hősei — a Dicsőség Rend 
lovagjai.] 

Scselokov, A. : Podvig beszszmer ten . — KZ, 
1967. 59. sz. 3. p . 
[Az önfeláldozás ha lha t a t l an hőstet te i a 
N a g y Honvédő Háborúban . ] 

Au comité sovié t ique des anc iens comba t 
t an t s , avec le Marécha l S. K. T imosenko . 
— RMSOV, 1967. 1. SZ. 48—49. p . 

[Beszélgetés T imosenko marsa l l a l a szov
je t ve t e r ánok szövetségében.] 

Barónov, O.: Héros de la flotte de la Bal 
t ique . —' RMSov, 1967. 7. sz. 43—44. p . 
[Travkin szovjet f r ega t tkap i t ány , a Bal t i 
F lot ta hőse.] 

Podvig geroev Sz ta l ingrada beszszmer ten . — 
KZ, 1967. 244. sz. 1—3. p . 
[Sztál ingrád hősei ha lha ta t l anok . Az em
lékmű-csopor t fe lava tásán e lhangzot t be
szédek.] 

Gladkih, G.—Petrov, G.: Geroi b i tvü na 
Volge. — VIZs, 1967. 12. sz. 58—62. p . 
[A volgai csa ta hősei.] 

Maszlov, P . : Geroicseszkaja zascsi ta k r e -
poszti Zagoranü . — VIZs, 1967. 1. sz. 43— 
47. p . 
[A zagorana i erőd hősies védelme.] 

Távol-keleti hadszíntér 
Lepotier: Il y a 25 ans . . . P e a r l Harbor . — 

RMG, 1967. 2. sz. 254—266. p . 
[Pear l H a r b o r — huszonöt éve.] 

Kodola, D . : Boj u osztroVa Miduéj . — VIZs, 
1967. 5. sz. 118—124. p . 
[Harc a Midway-szigetnél , 1942 június . ] 

Eychenie: Les Chindi ts . — L 'Armée , 1967. í?4. 
sz. 56—65. p . 
[A „ch ind i t " -ek . Angolok h a r c a a j a p á 
n o k k a l B u r m á b a n a másod ik v i l ágháború
ban. ] 

Stemenko, Sz . : íz isztori i r a z g r o m a Kvan-
tunszkoj a rmi i . — VIZs, 1967. 4. sz. 54—66., 
5. sz. 49—60. p . 
[A K v a n t u n g hadse reg szé tverésének tör
ténetéhez . — Visszaemlékezés.] 

Kurocskin, p . : V s tabe G lavkoma n a D a l ' n e m 
Vosztoke. — VIZs ,1967. 11. sz. 75—82. p . 
[A főpa rancsnok! tö rzsben a Távol-Kele
ten . 1945-ben. — Visszaemlékezés.] 
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Antifasiszta ellenállási mozgalom és partizánharcok 
a második világháborúban 

I.esznjak, T . : Szoversensztvovanie ruko-
vodsztva pa r t i zanszk im dvizseniem. — 
VIZs, 1967. 7. sz. 24—30. p . 
[A vezetés tökéletes í tése a pa r t i zánmoz
galomban. ] 

Der „Po .k Gr i sch in" 1941/43. — Tr , 1967. 3. 
sz. 248—250. p . 
[A Gris in szovjet par t izánezred . ] 

Kreidel, H. : J a g d auf Grischin. Gegenmass -
n a h m e n der Deutschen im Kampf gegen 
den Po lk Grischin 1942—43. — Tr , 1967. 4. 
sz. 338—340. p . 
[Német e l lenrendszabá lyok a Gris in par
t izánezred ellen.] 

Kreidel, H. : Pa r t i s anen j agd in Mit te l russ-
land. — RMG, 1967. 4. sz. 473—482. p . 
[Par t izánvadásza t Közép-Oroszországban.] 

Pigurnov, A.: P e r v ü m i v boj sli k o m m u n i s z -
tü, — KVSz, 1967. 20. sz. 60—64. p . 
[A k o m m u n i s t á k elsők vol tak a ha rcban . 
Visszaemlékezés a b r janszk i front esemé
nye i re a Nagy Honvédő Háborúban . ] 

Lemesonok, V.—Matjusenko, G.: Un chef des 
pa r t i sans . — RMS, 1967. 12. sz. 42—44. p . 
[K. Sz. Zaszlonov, az orsa i pa r t i z ánpa 
r ancsnok tevékenysége és hősi halála.] 

Vetrov, IL: Szekre ta r ' podpoľnogo obkoma. 
— KZ, 1967. 81. sz. 4. p . 
[N. I. Sztaskov, a dnyeprope t rovszk i föld
alat t i terüle t i bizottság t i tkára . ] 

Okecki, St . : Z zagadnien rozwoju r u c h u 
par t izanckiego w Polsce w la tách 1939— 
1945. — M W , 1967. 3. s z . 3—23., 5. s z . 3— 
14. p . 
[A pa r t i zánmozga lom fej lődésének k é r d é 
sei Lengyelországban . 1939—1945 között .] 

Okecki, St . : K p rob lému forem pa r tyzán -
ského hnut i v Polsku. — HV, 1967. 4. sz. 
6'31—660. p . 
[A lengyelországi pa r t i zánmozga lom for
m á i n a k kérdéséhez.] 

Rosen—Zawadzkt, K. : S t ra tégia i t a k t y k a 
Rzadu Generá la Sikorskiego. — WPH, 
1967. 2. sz. 282—320. p . 
[A S iko r sk i -ko rmány hadásza ta és h a r c á 
szata.] 

Stepnimvski, T. : Powstan ie i dzialalnosc or-
ganizacyjno-bojowa „Wachla rza" . — WPH, 
1967. 2. sz. 231—247. p . 
[A Honi Hadsereg (Armia Kra jowa) 
„Wach la rz" elnevezésű diverziós-felderí tö 
szervének kele tkezése és szervezet i-harci 
tevékenysége.] 

Hillebrandt. B. : Dzialania pa r tyzanck ie Ar-
mi i Kra jowej w okregu Kielce w 1943 r. 
— WPH, 1967. 2. sz. 73—113. p . 
[A Honi Hadse reg (Armia Kra jowa) p a r 
t izán tevékenysége Kielce körze tében 1943-
ban.] 

Piifro, M : Z dziejóv organizacj i Zwiazek 
Orla Bialego w Zaglebiu D a b r o w s k i m w 
l a t á c h 1939—1942. — W P H , 1967. 4. s z . 213— 
253. p . 
[A „Fehé r Sas Szövetség" nevű felső-szilé
ziai par t izánszerveze t tö r téne téből 1939— 
1942 között.] 

Wisniewski, M.: Z históri i pows tan ia i 
dzialalnosci K o m e n d y Obronców Polski . — 
WPH, 1967. 3. sz. 224—256. p . 

[A „Lengyelország Védelmezőinek P a 
r a n c s n o k s á g a " nevű földalat t i szervezet 
m e g a l a k u l á s á n a k és t evékenységének tör
ténetéről . ] 

Hillebrandt, B . : Wojna n a glebokich ty lach 
frontu. Niemieckie operac je p rzec iwpar ty -
zanckie w roku 1943. — WL, 1967. 1. sz. 
73—82. p . 
[Háború az a rcvonal mögöt t . Néme t pa r 
t izánel lenes h a d m ű v e l e t e k 1943-ban.] 

Sulewskí, W. : Gdy pows tawa la Armia Lu-
d o w a . — W L , 1967. 7. s z . 70—76. p . 
IA Lengyel Népi H adse r eg felállításáról.] 

Przygonski, A. : Varšavsk í us t anak . — VoG, 
1967. 1. sz. 169—193. p . 
[A varsói felkelés 1944-ben.] 

Okecki, St.: F rancúz i w polsk im ruchu oporu 
W l a t á c h 1939—1945. — W P H , 1967. 4. s z . 
193—212. p . 
[Franc iák a lengyel el lenál lási mozgalom-
Dan.] 

Milicic, B . : Akcije Durmi to r skog odreda u 
jugois tocnoj Bosni k r a j e m 1941. I. pocet-
k o m 1942. godine. — VoG, 1967. 2. sz. 171— 
201. p . 
[A Durmi to r i pa r t i zánegység tevékenysége 
Délkele t -Boszniában 1941—1942-ben.] 

Jancsev, V.: Organizaci ja , t ak t ika i vöorö-
zsenie na par t izanszki te otrjadi i eseti 
v edinadeszeta p levemszkatvösztnicseszka 
onera t ivna zona. — VISz, 1967. 1. sz. 50— 
61. p . 
[A IX. hadműve le t i zóna par t izánegyse
geinek szervezete, t ak t iká j a és fegyver
z e t e i 

Kren, J.—Kural, V.: Ke s t y k u m mezi česko
s lovenským o^bojem a SSSR v letech 
1939—1941. — HV, 1967. 3. sz. 437—471., 5. 
sz. 731—771. p . 
[A csehszlovák el lenál lási mozgalom és a 
Szovjetunió között i kapcso la tok 1939—1941 
között .] 

Procházka, J . : P a r t y z a n s k y oddil dr. Miros-
J a v a Tyrse . — HV. 1967. 5. sz.772—796. p 
[Miroslav Tyrse par t izánegysége.] 

Punt, I . : Geheimlazare t t „Bolnica F ran j a " . 
Leh ren aus dem P a r t i s a n e n k r i e g in K ä r n 
ten u n d Kra in . — ÖMZ, 1967. 2. sz. 131— 
134. p . 
[A „Bolnica F r a n j a " elnevezésű t i tkos 
k ó r h á r . Tanulságok a kar in t ia i és kra jna i 
pa r t i zánharcokból , 1944—1945.] 

Zamojski, J . : Polacy w e f rancusk im i bel-
gi jskim r uchu oporu . — WPH, 1967. 3. sz. 
85—114., 4. sz. 104—148. p . 
[Lengyelek a francia és a belga ellenállást 
mozgalomban. ] 

Luk-owski, J . : Ruch oporu w obozie koncent -
r a c y j n y m Oswiecim — Brzezinka . — PH. 
1967. 3. sz. 481—505. p . 
[Ellenállási mozga lom az Oswiecim 
(Auschwitz) — Brzez inka- i koncent rác iós 
t áborokban . ] 

Gerstenmayer, E . : Kre i saue r Kreis . — Vf z, 
1967. 3. sz. 221—246. p . 
[A kre i sau i kö r h i t lere l lenes t evékeny
sége.] 
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Makarów, L . : Seite an Seite. — ZM, 1967. 2. 
sz. 204—209. p . 
[Váll-váll mel let t . Max E m e n d ö r l e r p r o 
paganda t evékenysége a Szabad Németor 
szág Nemzet i Bizot tságban.] 

Dörner, K. : Nat iona lsoz ia l i smus u n d Lebens 
ve rn ich tung . — VfZ, 1967. 2. sz. 121—152. p . 
[A nemzet i szocial izmus és a népir tás . ] 

Herzog, L . : Die ve rb recher i sche Tät igkei t der 
W e h r m a c h t im Gene ra lgouve rnemen t in 
den J a h r e n 1939 bis 1945. — ZM, 1967. 4. sz. 
445—458. p . 
[A W e h r m a c h t bűncse l ekménye i a lengyel 
főkormányzóságban 1939—1945 között,] 

Broms, M.: Grab iez mien ia polskiego przez 
W e h r m a c h t w k a m p a n i i 1939 r. — WPH, 
1967. 1. sz. 299—321. p . 

Moltmann, G . : Z u r F o r m u l i e r u n g de r a m e 
r ikan i schen Besatzungspol i t ik in Deutsch
l and a m E n d e des zwei ten Wel tkr ieges . — 
VIZ, 1867. 3. sz. 299—322. p . 
[Megjegyzések az Egyesül t Al lamok né 
metországi megszál lási po l i t iká jának ala
ku lásához a másod ik v i l ágháború végén.] 

Niethammer, L. : Die amer ikan i sche Besa
t zungsmach t zwischen Verwa l tungs t r ad i 
tion u n d pol i t ischen Pa r t e i en in B a y e r n 
1945. — VfZ, 1967. 2. sz. 153—210. p . 
[Az amer ika i megszál ló ha t a lom a köz
igazgatás i h a g y o m á n y o k és a pol i t ikai 
p á r t o k közepe t te Ba jo rországban 1945-
ben.] 

Mur aise, F . : Coali t ions d 'h ie r et d 'aujourd-
hui . — RDN. 1967. 7. sz. 1254—1265., 8—9 SZ 

1457—1468. p . 
[Szövetségek t egnap és ma.] 

Jackisch, M.—Schulz, K. H. : Zur En t s t ehung 
und En twick lung der sozial is t ischen Mili
tä rkoal i t ion . — ZM, 1967. 2. sz. 133—146. p . 
[A szocialista ka tona i szövetség (Varsói 
Szerződés) k ia laku lása és fejlődése.] 

Csizmás M.: D a s mi l i tä r i sche Bündn i s sys t em 
in Os teurope . — ASM, 196*7. 10. sz. 604— 
614., 11. sz. 675—683. p . 
[A ke le t -európa i ka tona i szövetség r end
szerének k i a l aku lá sa és fejlődése.] 

Poljakov, V. G. : Atlant icseszki j b lok v t u -
pike . — NNI, 1967. 5. sz. 123—132. p . 
[Zsáku tcában az At lant i Szövetség. A m e 
r ika i és angol szerzők új m u n k á i n a k át
tekintése.] 

Viszkov, Sz. I . : Amer ikanszk ie isztoriki i 
publ icisztü o „holodnoj vo jne" . — NNI, 
1967. 6. sz. 114—122. p . 
[Amerikai tör ténészek és publ ic is ták a 
, ,h idegháború"- ró l . ] 

Kiessling, G.: Zur En twick lung der Kr iegsar 
t e n im Kriegsbi ld de r wes tdeu t schen Mi
l i tar is ten. — ZM, 1967. 1. sz. 73—80. p . 
[A n y u g a t n é m e t mi l i ta r i s ták elképzelései 
az eszkaláció továbbfej lesztéséről ,1962-
től.] 

Szemeniscsev, J u . : O roli Angli i v szozdanii 
i p r imenen i i a tomnogo oruzsi ja . — VIZs, 
1967. 1. sz. 24—36. p . 

Witzleben, von: N a k r a ju zagovora prot iv 
Git lera . — VIZs, 1967. 2. sz. 75—78. p . 
[A hi t lere l lenes összeesküvés m a r g ó j á r a . 
— Visszaemlékezés.] 

[Lengyel j a v a k fosztogatása a W e h r m a c h t 
1939 szep tember i had já ra t ában . ] 

Die V e r n e h m u n g des Re ichsmarscha l l s Go
r ing d u r c h die Sowjets a m 17. J u n i 1945. 
Übers , u . k o m m e n t i e r t v. W. Arenz . — 
WR, 1967. 9. sz. 523—534. p . 
[Göring b i roda lmi marsa l l 1945. j ú n i u s 17-i 
k iha l lga tása szovjet részről.] 

Rózsa A. : Lágernap ló , 1944. — Ko, 1967. 6. sz. 
858—861. p . 

[Anglia szerepéről az a tomfegyve rek elő
á l l í tásában és a lka lmazásában . ] 

Grinev, O. : B o r ' b a Szovetszkogo Szojuza za 
razoruzsenie . — MZs, 1967. 12. sz. 88—97. p . 
[A Szovjetunió h a r c a a leszerelésért . ] 

Cserkaszszkij, L. J a . : íz i sz torü b o r ' b ü Szo
vetszkogo Szojuza za j ade rnoe r azoruzse 
nie . — NNI, 1967. 2. sz. 99—107. p . 
[A Szovjetunió h a r c a az a tom-lefegyver
zésért .] 

W ó i d ' í , E.: D o u b l t — i jego uczniowie w 
Wie tnamie . — WL, 1967. 12. sz. 43—49. p . 
[Douhet — és e lveinek a lka lmazása Viet
n a m b a n . ] 

Henry, M. : F r e n c h a r m o r in Indoch ina . — 
A, 1967. 6. sz. 11—17. p . 
[Francia páncélos e rők Indok ínában , 1946— 
1954.] 

Starry, D. A. : La g u e r r e révo lu t ionna i re . — 
MR, 1967. 2. sz. 61—70. p . 
[Az algériai fe lszabadí tó h á b o r ú , 1954— 
1962.] 

Maszlanka, B . : Suez i S y n a i 1956 r. — WPH, 
1967. 1. SZ. 220—252., 2. sz. 248—282. p . 
[Szuez és S ína i -had já ra t 1956-ban.] 

Parlato, G.: Le t r e gue r r e a rabo- i s rae l iane . 
— RM, 1967. 11. sz. 1223—1244. p . 
[A h á r o m arab—izraeli h á b o r ú : 1948. 1956, 
1987.] 

Jackisch, M.: Z u m Wirken de r Sowjetunion 
und der ande ren Mitgl iedstaaten des 
W^Ts^fiaiipf Ver t r ags zur Ü b e r w i n d u n g 
von den USA provozier ten Kr ise im R a u m 
des Kar ib i schen Meeres im Herbs t 1962. — 
ZM, 1967. 6. sz. 690—700. p . 
[A Szovjetunió és a Varsói Szerződés többi 
t agá l l amának t evékenysége az USA ál ta l 
p rovokál t ka r ib - t enger i válság l eküzdésé re 
1962 őszén.] 

Box, C : Twenty-f ive yea r s of p a r t n e r s h i p . — 
— RAF, 1967. 1. sz. 23—27. p . 
[Az angol és amer ika i légierő 25 éves 
együ t tműködése . ] 

Kravcsenko, L : B r o n e t a n k o v ü e vojszka k a p i -
tal iszt icseszkih goszudarsz tv poszle v toroj 
mirovoj vojnü. — VM\ 1967. 6. sz. 59—68. p . 
[A kapi ta l i s ta á l l amok páncé los c sapa ta i a 
másod ik v i l ágháború u tán . ] 

Háborús bűnök 

A második világháború utáni időszak hadtörténelme 
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HADTÖRTÉNELEM ORSZÁGOK SZERINT 

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

Dornfest, W. T.: British, Hessian and Pro
vinciai troops at Paulus Hook, 18th—19th 
August, 1779. — JSAHR, 1967. 45. köt. 183. 
sz. 177—183, p. 
[Angol, hesseni és provence-i csapatok 
Paulus Hooknál, 1779. augusztus 18—19-ón.] 

Gall, F.: Militärische Beziehungen zwischen 
der Schweiz und Österreich. — ÖMZ, 1967. 
2. sz. 126—131. p. 
[A Svájc és Ausztria közti katonai kap
csolatok története.] 

Palme, L.: Das österreichische Generalstabs
korps. — S, 1967. 2. sz. 12. p. 
[Az osztrák vezérkari testület. Visszate
kintés az intézmény múltjára.] 

Mltev, J. : Aprilszkoto vösztanie i oszvobozs
denieto na Bolgarlja. — VISz, 1967. l. sz. 
21—38. p. 
[Az áprilisi felkelés és Bulgária felszaba
dítása.] 

Mttev, J. : Oszvobozsdenieto na Bolgarlja ot 
turszko igo. — VISz, 1967. 6. sz. 3—20. p. 
[Bulgária felszabadítása a török iga alól.] 

Damjanov, Sz,: Frenszkata diplomacija i osz
vobozsdenieto na Bölgarija. — VIS/. 
1967. 6. sz. 42—56. p. 
[A francia diplomácia és Bulgária felsza
badítása.] 

Panajotov, I. : Ruszkata diplomacija i oszvo
bozsdenieto na Bölgarija. — VISz, 1967. 6. 
sz. 21—41. p. 
[Az orosz diplomácia és Bulgária felsza
badítása.] 

Sztancsev, P.: Ruszkijat narod oszvobozsde
nieto na Bölgarija. — VISz, 1967. 2. sz. 
38—47. p. 
[Az orosz nép részvétele Bulgária felsza
badításában.] 

Csolpanov, B. : Forsziraneto na Balkana prez 
zimata na 1877/1878 g. — VISz, 1967. 6. sz. 
71—92. p. 
[Átkelés a Balkánon 1877—1878 telén.] 

Radulov, D. : Preminavaneto na Balkana ot 
Zapadnija na gen. Gurko i oszvobozsde
nieto na Szofija. — VISz, 1967. 5. sz. 3— 
16. p. 

Meznik, J.: Dva problémy z pocatku hu
sitské revoluce. — CCH, 1967. 2. sz. 193— 
203. p. 
[A huszita forradalom kezdeti szakaszá
nak két problémája.] 

Krizsek, J.: Ceska otázka a Rijnova revo
luce. — HV, 1967. Külön füzet, 35—98. p. 
[A cseh kérdés és az Októberi Forrada
lom.] 

Galvin, J. R. : A new look at the minutemen. 
—MR, 1967. 4. sz., 80—86. p. 
[Az amerikai szabadságharc polgárőrei.] 

Radbruch, E.: Die politisierte Armee. Das 
österreichische Bundesheer von 1911—1934. 
— W, 1967. 5. sz. 243—251. p, 
[Az osztrák hadsereg és a politika 1911— 
1934 között.] 

Diepenbroick—Grüter: Gendarmerie. — ZfH. 
1967. 209. sz. 12—14. p. 
[Az osztrák csendőrség.] 

[Gurko tábornok csapatának útja a Bal
kánon és Szófia felszaabdítása.] 

Manko, A.: Alekszandör Alekszandrovics 
Puskin — ucsasztnik v oszvoboditelnata 
vojna 1877—1878 g. — VISz, 1967. 5. sz. 
17—21. p. 
[A. A. Puskin részvétele az 1877—1878. 
évi nemzeti felszabadító háborúban.i 

Dimitrov, G.: Csetite, milicijata i vöorözse-
nite otrjadi prez oszvobouitelnata vojna 
(1877—1878. g.) — VISz, 1967. 6. sz. 93— 
104. p. 
[Milicista és fegyveres csoportok a fel
szabadító háborúban.] 

Kamburov, G.: Revoljucionnijat podem v 
bölgarszkata armija szled Oktomvrijszka-
ta revoljucija. — VISz, 1967. 4. sz. 3—24. p. 
[Forradalmi fellendülés a bolgár hadse
regben az Októberi Forradalom után.] 

Georgiev, G.: Tradiciite na Oszvoboditelna
ta vojna a antifasísztkata narodnoos^vo-
boditelna borba (1941—1944. g.) — VISz. 
1967. 6. sz. 133—136. p. 
[Az 1877—1878. évi felszabadító háború 
hagyományai az antifasiszta népi felsza
badító harcban 1941—1945-ben.] 

Mitev, J. — Pesleevszki, K.: Isztoricseszka-
ta isztina po vöprosza za szözdavaneto 
na Bölgarszkata Narodna Armija. — VISz, 
1967. 2. sz. 3—23. p. 
[A történeti igazság a Bolgár Néphadse
reg megalakításának kérdésében, 1944.] 

Holotik, L.: Októbrová revolúcia a revolučne 
hnutie na Slovensku koncom roku 1918. 
— HC, 1967, 4. SZ. 489—511. p. 
[Az Októberi Forradalom és a forradalmi 
mozgalom Szlovákiában 1918-ban.] 

Malý, Z.: Vývoj a uloha nejvyssich kolek-
tívnich organu rizeni armády a obrany 
statu. (1945—1950.) — HV, 1967. 6. sz. 911— 
949. p. 
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[A honvédelem és a -cseh hadvezetés leg
magasabb szerveinek fejlődése és szerepe 
1945—1950 között.] 

Spicák, M.: Československo a vojenská 

Dollfus, Ch.: Exploits français. — FAF, 1967. 
242. sz. 801—811. p. 
[Francia hőstettek. A francia repülés út
törői.] 

Transmissions — Télécommunications. Nu
méro spécial. — RHA, 1967. 1. sz. 
[Híradószolgálat és távközlés Franciaor
szágban a kezdettől napjainkig.] 

Pamart: Les transmissions jusqu'en 1939. 
Des origines a 1914. — RHA, 1967. 1. sz. 
7—21. p. 
[Híradószolgálat Franciaországban a kez
dettől 1914-ig.] 

La guerre 1914—1918. — RHA, 1967. 1. sz. 
39—47. p. 
[A francia katonai híradószolgálat az el
ső világháborúban.] 

Marty: Situation a l'armistice enseignements 
tirés de la guerre. — RHA, 1967. 1. sz. 
48—50. p. 
[A francia katonai híradószolgálat az 
1918. évi fegyverszünet idején. A háború 
tanulságai.] 

Les transmissions de 1919 a 1939. — RHA, 
1967. 1. sz. 51—56. p. 
[A francia katonai híradószolgálat 1919-
től 1939-ig,] 

L'évolution des matériels de transmissions 
de 1920 a 1939. — RHA, 1967. 1. sz. 57—78. p. 
[A francia katonai híradószolgálati anyag 
fejlődése 1920-tól 1939-ig.] 

Skrivanic, G.: Organizacija sredjovekovne 
vojske u Srbiji, Bosni i Dubrovníku. — 
VoG, 1967. 1. sz. 141—168. p. 
[A hadsereg szervezete Szerbiában, Bosz
niában és Dubrovnikban a középkorban.] 

Kreso, M.: Stvaranje regulárne vojske — 
etapa u razvoju JNA. — VoG, 1967. 3. sz. 
71—91. p. 

Bialasievoícz, W.: Wywiad Polski w okresie 
powstania listopadowego 1830—1831 r. — 
SMHW. 1967. 13. köt. 1. sz. 151—204. p. 
[Lengyel hírszerzés az 1830—1831. *vi no
vemberi felkelés időszakában.] 

Janke, Z. W.: Brygada generála Edmunda 
Taczanowskiego i jej ostatnie boje. — PH, 
1967. 2. sz. 267—294. p. 
[Edmund Taczanowski tábornok lovas
brigádja az 1863. évi felkelésben és utolsó 
harcai.] 

Woszczynski, B. : Nástroje rewolucyjne w 
polskich oddzialach wojskowych w la
tách 1917—1920 w swietle dokumentów 
przechowywanych W CAW. — WPH, 1967. 
4. sz. 381—386. p. 
[Forradalmi hangulat a lengyel katonai 
alakulatoknál 1917—1920 között, a Lengyel 

doktrína na konci 40. let. — HV, 1967. 3, 
sz. 472—504. p. 
[Csehszlovákia és a katonai doktrína a 
negyvenes évek végén.] 

Gilson: Les transmissions de 1939 a 1945. Les 
opérations de 1939—1940. — RHA, 1967. 1. 
sz. 79—81. p. 
[A francia katonai híradószolgálat 1939-
től 1945-ig. Hadműveletek 1939—1940-ben.] 

Merlin, L.: En Afrique du Nord de juin 1940 
a novembre 1942. — RHA, 1967. 1. sz. 
87—96. p. 
[Francia híradószolgálat Észak Afriká
ban 1940 júniusától 1942 novemberéig.] 

Brygoo: Au C[orps] E [xpéditionnaire] 
F[rancais] et la premiére Armée Fran
çaise. — RHA, 1967. 1. sz. 97—109. p. 
[Híradószolgálat a Francia Expedíciós 
Hadtestnél az l. Francia Hadseregben a 
második világháború idején.] 

Les transmissions de la résistence. — RHA, 
1967. 1. sz. 115—120. p. 
[A francia ellenállás híradószolgálata.] 

Babét: Les transmissions de 1945 a nos 
jours. En Indochine de 1945 a 1954. — 
RHA, 1967. 1. sz. 125—134. p. 
[A francia hiradószolgálat 1945-től nap
jainkig és Indokinában 1945-től 1954-ig.] 

Les opérations de maintien de l'ordre en 
Algérie. — RHA, 1967. 1. SZ. 135—142. p. 
[Francia rendfenntartó tevékenység és 
hiradószolgálat Algériában.] 

ÍA reguláris hadsereg megalakítása — a 
Jugoszláv Népi Felszabadító Hadsereg 
fejlődésének külön szakasza.] 

Korkeskin, A.: Née au cours des combats 
C ' d ť í le fascisme. — RMSov, 1967. 5. sz. 
58—59. p. 
[A fasizmus elleni harcban született a ju
goszláv néphadsereg.] 

Központi Katonai Levéltárban őrzött do
kumentumok alapján.] 

Ryzewski, W. : Doktryna wojenna n Rzeczy-
pospolitej (1921—1939.) — MW, 1967. 9. sz. 
64—72. p. 
[A II. Lengyel Köztársaság katonai doktrí
nája 1921—1939 között.] 

Truszkowski, S.: Wojsko Polskié w latách 
1936—1939. — WPH, 1967. 3. sz. 278—304. p. 
[A lengyel hadsereg 1936—1939 között. 
Vita.] 

Bugajski, J.: Wojenna szkola sztabu general-
nego — pierwsza wyzsza uczelnia woj-
skowa II Rzeczypospolitej. — WPH, 1967. 
1. sz. 209—219. p. 
[A vezérkari iskola — a II. Lengyel Köz
társaság első magasabb katonai taninté
zete.] 
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Feret, St , : Wojenny sys tem zaopa t rzywania 
polskiej a rmi i p rzedwrzesn iowej . — MW, 
1967. 9. sz. 73—92. p . 
[A lengyel hadse reg e l l á tásának és felsze
re lésének ka tona i r endszere , 1939 szep
t embe re előtt.] 

Marciniak, J . : Sys tem OPL w la tách 1936— 
1939. — WPL, 1967. 7. SZ. 79—88. p . 
[A lengyel légol ta lom szervezete 1936— 
1939 között.l 

Spychalski, M. : W XXV rocznice powstan ia 
Polskie j Par t i i Robotnicze j . — WPH, 1967. 
1. sz. 3—6'. p . 
[A Lengyel M u n k á s p á r t mega laku lásá 
n a k 25. évfordulójára . ] 

Po l ska P a r t i a Robotnicza w walce o wyz-
wolenie k ra ju . D o k u m e n t y . — WPH, 1967. 
1. sz. 7—14. p . 
[A Lengyel M u n k á s p á r t az ország felsza
bad í t ásáé r t vívott h a r c o k b a n . — Doku
men tumok . ] 

Zamojski, J . : S t ra tégia P P R w wojnie w y z -
wolenczej (w 25-lecie pows tan ia PPR) . — 
MW, 1967. 2. sz. 3—22. p . 
[A Lengyel M u n k á s p á r t s t ra tégiája a fel
szabadí tó h á b o r ú b a n . (Megalakulásának 
25. évfordulójára.)] 

Sulewski, W.: Wojskowe aspek ty dzialal-
nosci PPR w ía tach 1942—1944. — WL, 
19C7. 1. sz. 8—15. p . 
[Katonai szempontok a Lengyel M u n k á s 
pá r t 1942—1944. évi tevékenységében. ] 

Cieslik, J . : P rob l emv w v h o w ^ n i a w 1 b rv -
gadzie AL in. ziemi Kieleckiej . — WPH, 
1967. 2. sz. 201—230. p. 
[A n e v e l ő m u n k a ké rdése i a Népi Hadse
reg (Armia Ludowa) Kielce körzetéről el
nevezet t 1. dandá ráná l . ] 

Moryc, B . : P r á c a oswia towa i pol i tyczno-
w /»'M'v(i"j-vi ív Uidowvm intnictwie 
polsk im w latach 1943—1945. — WPL, 1967. 
2. sz. 62—68. p . 
[Felvilágosító és pol i t ikai-nevelő m u n k a a 
lengyel légierőnél 1943—1945-ben.] 

Bogdanowski, J . : Uwagi do art . „P raca os
wia towa i po l i tyczno-wychowawcza w lu-

Novotny, J . : Diskuse ko lem otázek hodno-
ceni revoluce 1848—1849. — CCH, 19S7. 2. sz. 
20''—209. p . 
[Vita az 1848—1849. évi fo r rada lom ér té 
keléséről . Andics Erzsébe t : „Revízió alá 
kell-e v e n n ü n k Marx és Engels nézetei t 
az 1848—1849. évi f o r r a d a l o m r ó l ? " c ímű 
c ikke nyomán . ] 

Novotny, J . : K soucasné polemice naš ich a 
m a d a r s k y c h h is tor iku o marx i s t i cké hod-
noceni revoluce 1843—1849. — HC, 1967. 
2. sz. 235—245. p . 
[A m a g y a r és szlovák tör ténészek vi tájá
hoz az 1848—1849. évi fo r r ada lom marx i s t a 
ér tékeléséről . ] 

Böhm, J.: Die Deutsche Les ion im u n g a r i 
schen Fre ihe i t skampf 1848/49. — ZM, 1967. 
1. SZ. 81—96. D. 
[Az 1843—1849. évi m a g y a r szabadságharc 
néme t légiója. — Dokumen tumok . ] 

Gosztonyi P . : Die Ver te id igung der Fes tung 
Buda durch Genera l Hentz i im F r ü h j a h r 
1R19. — AS.ÎT, 1°67. 8. sz. 474—480. p. 
[Buda véde lme Hentzi t ábo rnok által 1849 
tavaszán.] 

d o w y m lotnic twie polskim w la tach 
1943—1945". — WPL, 1967. 8. sz. 66—73. 9. 
sz. 65—74. p . 
[Megjegyzések ,,A felvilágosító és polit i
kai -nevelő m u n k a a lengyel légierőnél 
1913—1945-ben" c. cikkhez.] 

Wazniewski, Wl. : „Republ ika P inczówska" . 
Lipiec — sierpien 1944 r. — WPH, 1967. 
3. sz. 183—223. p . 
[A Pinczówi Köztársaság , 1944. j ú l i u s -
augusztus . ] 

Bordzilowsky, J . : Zoln ierska droga. — WPH. 
1967. 2. sz. 114—155., 4. sz. 149—192. p . 
[- - viszaemiékezései ka tona i é le tpályá
jára . ] 

Gora, W.: Z zagadnien organizacj i služby 
bezpieczenstwa w pierwszyen latach Pol
ski Ludowej 1944—1945. —WPH, 1967. 1. sz. 
115—145. p . 
[A biztonsági szolgálat szervei ési ké rdé 
seiről a Népi Lengyelország első éveiben. 
1944—1945.] 

Moryc, B . : Udzial zolnierzy lotnictwa w 
umacn i an iu wladzy Ludowej w latach 
1945—1949. — WPL, 1967. 3. sz. 70—76. p . 
[A légierő k a t o n á i n a k részvétele a népi 
ha t a lom megszi lárd í tásában. ] 

Bednarz, B. : Z zagadnien pol i tyki wojskowej 
Polskiej Par t i i Robotniczej . (Problémy 
budowy k o r p u s u oficerskiego w latach 
1945—1947.) — MW, 1967: 4. sz. 3—16. p . 
[A Lengyel Munkás Pá r t ka tonapol i t iká
j á n a k kérdése ihez . (A t iszt ikar kiépí tésé
n e k prob lémái , 1945—1947 között.)] 

Dwadziescia lat Akadémi i Sztabu Genera l -
nego. — MW, 1967. 12. sz. 17—27. p . 
[A Lengyel Vezérkar i Akadémia 20 éve.] 

Lason, J . : 22 la ta M a r y n a r k i Wojennej PRL. 
— WPL, 1967. 6. sz. 3—9. p . 
[22 éves a Lengyel Népköztársaság hadi
tengerészete .] 

Kolodziejak, Z.: Tysiaclecie pans twa pol-
sMecro w i^Hnost^a^h Inšpek to rá tu Lot
n ic twa. — WPL, 1967. 3. sz. 3—9. p . 
[Az ezeréves lengyel á l lam gondolata a 
légierő egységeinek pol i t ika i -nevelőmun
kájában.1 

Lukács L.: Osservazioni sul l 'a t t ivi ta del ga-
r ibaldino Stefano Dunyov. — RSR, 1967. 
2. sz. 269—271. p . 
[Megjegyzések a gar ibaldis ta Dunyov Ist
ván tevékenységével kapcsola tban.] 

I fondi archivist ici della Biblioteca Univer-
si tar ia di Genova r i gua rdan t i il Risorgi-
men to . III . Le le t tere di Stefano T ü r r a 
Francesco Sclavo. — RSR, 1967. 1. sz. 
76—8i. p . 

[A Genovai Egye temi K ö n y v t á r n a k a Ri-
sorgimento tö r téne té re vonatkozó levél
tá r i fondjai . 3, T ü r r I s tván levelei F r a n 
cesco Sclavohoz.] 

Hajdú T. — Siklós A.: Veliká j a Okt jabr ' -
szkaja Szo^ialiszticseszkaja Revoliuci ja i 
Venöri ja (1917—1919 gg.) — VI, 1967, 6. sz. 
3—16. p . 
[A Nagy Október i Szocialista For rada lom 
és Magyarország , 1917—1919.] 

Hevesi Gy. : Vli janie Oktjabrja na revol iu-
cionnoe dvizsenié, v Vengrii . — VI, 1967. 
11. sz. 74—80. p . 
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[Október h a t á s a a magya ro r szág i forra
da lmi mozga lmakra . ] 

Gosztonyi P . : Einige Daten zu r Geschichte 
der unga r i schen königl ichen Armee im 
zweiten Wel tkr ieg . — Fg, 1967. 4. sz. 89— 
91. sz. 
[Néhány a d a t a m a g y a r k i r á ly i hadse reg 
tö r téne téhez a másod ik v i lágháborúban . ] 

Morsy, Magal i : Moulay I sma ' i l et l ' a rmée de 
mét ier . — RHMC, 1967. 14. köt . 2. sz. 97— 
122. p . 

Tylden, G.: T h e pr inc ipa l smal l a r m s car 
r ied by Br i t i sh regu la r in fan t ry . — JSAHR, 
19u7. 45. kö t . 184. sz. 242—247. p . 
[A bri t r egu lá r i s gyalogság legfontosabb 
kis fegyverei , 1645—1954.] 

Hatton, R. M. : Sir J a m e s Jefferyes in the 
a r m y of Will iam III., Queen Anne and 
George I. — JSAHR, 1967. 45. köt . 182. sz. 
105—116. p . 
[James Jef feryes III. Vilmos, Anna k i rá ly
nő és I. György hadseregében . ] 

Snyder, H. L.: The Duke of Mar lborough ' s 
reques t of his cap ta ingenera lcy for l i fe: 
a r e -examina t ion . — JSAHR, lati7. 45. kot,. 
182. sz. 67—83. p . 
[Marlborough ké re lme az örökös fővezér
ség ügyében . A ké rdés újravizsgálata . ] 

Herbert, Ch. : Coxheath camp, 1778—1779. — 
JSAHR, 1967. 45. köt. 183. sz. 129—148. p . 
[A coxhea th- i angol k iképzőtábor . ] 

Sullivan, A. E.: A d m i r a l Nelson and Colo
nel Despard . — AQ, 1967. 94. köt. 2. sz. 
186—191. p . 
[Nelson admirá l i s és Despa rd ezredes.] 

M[a]cGuffie, T. H . : An ear ly f ield-day exer 
cise. — JSAHR, 1967. 45. köt , 182. sz. 84— 
90. p . 
[Hadgyakor la t a 15. k ö n n y ű dragonyosok
ná l az 1800-as évek elején.] 

Blanco, R. L . : The a t t empted control of ve
nerea l d isease in t h e a r m y of mid-Vic
tor ian England . — JSAHR, 1967. 45. köt. 
184. sz. 234—241. p . 
[Kísérlet a nemi be tegségek el lenőrzé
sére az angol hadse regben a v ik to r iánus 
ko r középső szakaszában. ] 

The- T e r i t ó r i a ! A r m y — "^eat we fordet" . 
— RUSIJ, 1967. 112. köt. 647. Sz. 265—268. p . 

Strecke, H. : Offizier-Weiterbildung zur Zeit 
F r i ed r i chs des Großen. — T r p , 1967. 4. sz. 
247—248. p . 
[Tiszti t ovábbképzés Nagy Fr igyes ko rá 
ban.] 

Doepner, F. : Zu . .Offizierausbildung zur Zeit 
F r iedr ichs des G r o ß e n " Heft 4/67. — Trn , 
1967. 11. sz. 822. p . 
[A , .Tisztképzés Nagy Fr igyes k o r á b a n " 
c. cikkhez.] 

Hufnagel, S.: Der technische Of+'izier und sei
ne Bi ldungss tä t ten in h is tor i scher Sicht. 

Csizmás M.: Die ungar i sche Vo lksa rmee 
nach der Revolut ion. — ÖMZ, 1967. 2. sz. 
134—145. p . 
[A Magya r N é p h a d s e r e g 1956 után. ] 

Tóth L. : V sztroju szocialiszticseszkih a r m i j . 
— KZ, 1967. 229. .sz. 4. p . 
[A Magyar N é p h a d s e r e g a szocialista 
hadse regek sorában. ] 

[Moulay Ismai l m a r o k k ó i szul tán es a 
h iva tásos hadsereg . ] 

[A br i t t e rü le t i hadse reg és tö r téne lmi 
előzményei .] 

eagarden. E. M. : Lord Ha ldane and t h e 
or ig ins of Officer Tra in ing Corps . — 
rSAHR, 1967. 45. köt . 182. sz. 91—96. p . 
(Lord Ha ldane és a t isztképző tanfolya
m o k kezdete.] 

^oe, B . : Bri t ish a r m y reforms, 1902—1914. — 
MA, 1967. 31. köt. 3. sz. 131—138. p . 
[Reformok a br i t hadseregben. ] 

Dunlop, J . : The te r r i to r ia l a r m y — the ear ly 
yea r s . — AQ, 1967. 94. köt . 1. sz. 53—59. p . 
[A népfelkelő hadse reg első évei. A n é p 
felkelő e rők felállí tása 1907-ben és a Kit 
chener ál tal bevezete t t vá l toz ta tások 1914-
ben.] 

Sixsmith, E. K. G.: T h e te r r i to r ia l a r m y : the 
years of fulfi lment. — AQ, 1967. 94. köt . 
1. sz. 96—104. p . 
[A br i t népfelkelő hadse reg az első világ
hábo rú végétől az 1950-es évekig.] 

Cochrane R.: The uses of cont roversy . — 
RUSIJ, 1967. 112. köt . 645. sz. 37—38. p . 
[A vita a lka lmazása a br i t fegyveres e rők-

né1 vég^ezvn t v á l t o z t a t á s o k k á kapcso
la tban. Had tö r t éne t i pé ldák a XX. század
ból.] 

Pea^e is an i l lusion. T1-1'3 s tory of t ^ " R A F. 
Regiment , -s- AQ. 1967. 2. sz. 123—126. p . 
[A br i t légierő szárazföldi segédcsapata i 
n a k rövid tör ténete . ] 

Kingston-McCloughry, E. J. : Leade r sh ip 
wi th special r e fe rence to World War II . 
— RAF, 1967. 3. sz. 201—209., 4. sz. 291— 
297. p . 
[A másod ik v i lágháború k iemelkedő an
gol vezetői. Kivonat - - legújabb könyvé
ből.] 

— SuT, 1967. 7. SZ. 390—394., 9. sz. 494— 
497. p . 
[A műszak i tiszt és k iképzési helyei . Tör
téne lmi át tekintés . ] 

Wilke, J . : Das deu t sche Bundeshee r 1815— 
1866. — ZEH. 1967. 209. sz. 1—2. p . 
[A n é m e t B u n d e s h e e r 1815—1863 között .] 

Herrmrn-^. F . : t3 m u ^ i c ch e W,J"'-á~"r»=!<vn">i,-fi 
1815—1850, — ZfH, 1967. 211—212. sz. 66— 
73. p . 
[Porosz ka tona i h ivata lnokok.] 
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100 J a h r e Art i l ler ieschule . — WM, 1967. 7. sz. 
243—259. p . — SUT, 1967. 6'. sz. 299—300., 
336. p . 
[A porosz tüzérségi iskola 100 éves jub i 
leuma.] 

Müller-Brandeck, H. : Aus der E n t w i c l ť u n s s -
geschichte der deu t schen Gebirgsart i l ler ie , 
— WR. 1967. 9. SZ. 494—496. p . 
ÍA n é m e t hegy i tüzérség fe j lődésének tör 
ténetéből . ] 

Lachmann, M.: P r o b l e m e de r Bewaffnung 
des ka i se r l i chen deu t schen Heeres . — ZM, 
1967. 1. sz. 23—37. p . 
[A n é m e t császári hadse reg felfegyverzé
sének p rob l éma i az első v i lágháború előtt 
és alatt.] 

Zelt, J. : Kr iegsgefangenen in Deutschland. 
Neue Forschungse rgebn i s se zur Geschich
te der Russ ischen Sekt ion bei der KPD 
(1919—1921.) — ZG. 1967. 4. sz. 621—638. p . 
[Hadifoglyok Németországban . ] 

Zelt, J . : Die poli t ische Arbei t un t e r russ i 
schen Kr iegsgefangenen u n d in te rn ie r ten 
Ro ta rmis t en in Deutsch land w ä h r e n d des 
e rs ten Wel tkr ieges und in d e r Nachkr iegs
zeit. — ZM, 1967. 5. sz. 568—584. p . 

/ fPo' i t ikai m u n k a Németo r szágban az orosz 
hadifoglyok és in te rná l t vörösgárd i s ták 
között az első v i lágháború alat t és után.] 

Zelt. J . : Die deutsch-sowjet ischen Beziehun
gen in den J a h r e n 1917—1921 und das P r o 
blem de r Kr iegsgefangenen und In te rn ie r 
ten. — ZG, 1967. 6. sz. 1015—1032. p . 
[A német—szovjet kapcso la tok 1917—1921 
között és a hadifoglyok és in te rná l tak 
problémája . ] 

Haberland, F . : Einige Aspek te der F r e u n d -
F-inH- ' r > ' -oblematik in der Militärpolit ik 
der K P D zur Ver te id igung Sowjet russ-
land 1918—1920. — M, 1967. 9. sz. 1303— 
1311. p . 
[A bará t -e l lenség p rob lema t ika néhány 
szempont ja a Német K o m m u n i s t a Pá r t 
ka tonapo l i t iká jában Szovjetoroszország vé
delmével kapcso la tban 1918—1920 között.] 

Ittershagen, S.: Z u r Mili tärpoli t ik der rech
ten F ü h r e r der SPD in der revolu t ionären 
Nachkr iegskr i e se (1919—1923). — ZM, 1967. 
6. sz. 645—659. p . 
[Adalék a Néme t Szoc iá ldemokra ta P á r t 
jobboldal i vezetőinek ka tonapol i t iká jához 
a h á b o r ú u tán i években.] 

Schneider, F . Th . : Reichswehr , Wehrmacht , 
Bundeswehr . — RMS, 1967. 1. sz. 14—23. p . 
[A néme t hadse reg 1918-tól napjainkig.] 

Schneider, F . Th . : Pro lé ta i res et pré tor iens . 
Une évocat ion des années t roublées de 
l 'Al lemagne we imar i enne . — RMG, 1967. 
8. sz. 317—336'. p . 
[Németország a Weimar i Köztársaság ide
jén, 1919—1933.] 

Hoffman, H. : Na zascsite z a p a d n ü h rubezsej 
szocializma. — KZ, 196*7. 51. sz. 3. p. 
[A szocial izmus nyuga t i h a t á r a i n a k vé
de lmében . 11 éves a Német Demokra t i 
k u s Köz tá rsaság Nemzet i Néphadserege . ] 

Greese, K. — Schulz, G.— Voerster, A.: Zur 
Aufs te l lung m o d e r n e r Ve rbände der Land
s t re i tkräf te der NVA im J a h r e 1956. — 
ZM, 1967. 3. sz. 273—283., 4. sz. 389—399. p . 

Klietmann: Be i t räge zur Geschichte der 
deu t schen Fre iwi l l igen-Format ionen 1918— 
1923. — FG, 1967. 3. sz. 61—66., 5. sz. 107— 
111. p . 
[Adalékok a n é m e t önkén tes a l aku la tok 
tör téne téhez . 1918—1923.] 

Glondajewski, G.: Die mil i tar is t ischen Wehr -
ve rbánde in der Weimare r Republ ik . — 
ZG, 1967. 3. sz, 475—477. p 
[Militarista ka tonaegyesü le t ek a We imar i 
Köztársaságban.1 

Gersdorf f, U. : F r a u e n in de r Nachr ich ten
t r u p p e 1918 bis 1920. — WR. 1967. 4. SZ. 
229—236. p . 
[Asszonyok a h í r adócsapa tokná l 1918—1920 
között.] 

Arndt, F . : Vorbere i tungen der Re ichswehr 
für den mi l i tä r i schen A usnahmezus t and . 
— ZM, 1967. 2. sz. 195—203. p . 
[A Reichswehr előkészületei a k ivéte les 
hadiá l lapot bevezetésére.] 

Helder, P . : Mil i tärpoli t ische P rob leme des 
Kampfes der K P D von 1933 bis zur B r ü s 
seler Par te ikonfe renz . — ZM, 1967. 4. sz. 
432—444. p . 
[A Német K o m m u n i s t a P á r t h a r c á n a k 
ka tonapol i t ika i Droblémái 1933-tól a brüsz-
szeli pár tkonferenciá ig . ] 

Fischer, G. : Bei t räge zur Fromat ionsge-
sehichte d í s Reichsheeres . U m b a u m a s s -
n a h m e n in den J a h r e n 1913—1934. — Fg, 
1967. 4. sz. 86—88.. 5. SZ. 98—106 p. 
[Adalékok a Re ichsheer a laku la t - tö r téne
téhez. Átszervezések 1933—1934-ben.] 

Völker, K. H. : Die gehe imen deutschen Luft
s t re i tkräf te u n d Luf t schu tz t ruppen von 
de r Beff*hls f 'bernahme des Reichsminis -
t^ r de r L n n f q h r t Q m 15. M"i bis zum En
de des J a h r e s 1933. — WR, 1967. 4. sz. 
199—213. p . 
[Az eltitkolt néme t légierő és a légvédel
mi csapa tok szervezete 1933. május 15-től 
az év végéig.] 

Die Organisat ion de r deu tschen Luftwaffe 
1933—45. — Fg, 1967. 2. sz. 33—40., 8. SZ. 
59—60. D. 
[A néme t légierő szervezete.] 

Völker, K. H. : Daten zur Gl iederung u n d 
Organisat ion der Luftwaffe 1933—1939. — 
WR, 1967. 2. sz. 113—117. p . 
[A n é m e t légierő szervezésének időrendi 
táblázata . ] 

Meier-Welcker, H. : Seeckt ü b e r die Chef
s te l lung im Genera l s t ab . — WR, 1967. 1. sz. 
15—21. p . 
[Seeckt a vezérkar főnöki állásról.l 

Meier-Welcker, H. : Mili tär und Mil i tärver
wa l tung in ih rem Verhäl tn is in der deu
tschen Heeresgeschichte . — WR, 1967. 5. 
sz. 241—265. p. 
[A hadse reg és a ka tona i igazgatás vi
szonya a néme t hadsereg tör téne tben . ] 

[A Német Nemzet i Néphadse reg korszerű 
kö te léke inek felállí tása 1956-ban.] 

Greese, K. — Schulz, G. — Voerster, A.: Z u r 
En twick lung de r Gefechtsberei tschaft in 
den Verbänden der Lands t re i tk rä f te de r 

NVA im J a h r e 1957, — ZM, 1967. 5. sz. 532— 
533. p . 
TAdalékok a ha rckészü l t ség fejlődéséhez 
a Német Nemzet i Néphadse reg száraz
földi hade re j ének köte lékeinél 1957-ben.] 

NÉMET D E M O K R A T I K U S KÖZTÁRSASÁG 
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NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 

Heitsch, G.: Zur Entwicklung der militäri
schen Soitzengliederung in Westdeutsch
land {1952—1965.) — ZM, 1967. 3. sz. 335— 
343. p. 
[A katonai csúcsszervezet fejlődése Nyu
gat-Németországban.] 

Schröder, G.: 10 Jahre Führungsakademie. 
— SUT, 1967. 2. sz. 55—57., 59. p. 

Moniale, B.: Giacomo Balbi Piovera e la 
Guardia civica di Genova. — RSR, 1967. 
4. sz. 548—593. p. 
[Giacomo Balbi Piovera és a genovai pol
gárőrség, 1848 március—szeptember.] 

La Scuola di Applicazione di Fanteria nella 
difesa di Ivrea (1859) e nella resistenza 
c^ntro i tedeschi (8—9 settembre 1943). — 
RM, 1967. 3. sz. 322—328. p. 
[A gyalogos tisztképző iskola Ivrea védel
ménél 1859-ben és a németekkel szem
beni ellenállásban 1943. szeptember 8—9-
én.] 

Branzoli, G. : La spedizione garibaldina del 
1867 contro lo Stato Pontifico. — RM, 1967. 
10. sz. 1119—1132. p. 

Thompson, I. A. A.: The Armada and ad
ministrative reform: the Spanish council 
of war in the reign of Philip II. — EHR, 
1967. 82. köt. 325. sz. 698—725. p. 

Gall, F.: Militärische Beziehungen zwischen 
der Schweiz und Österreich. — ASM, 1967. 
1. sz. 30—35. p. 
[A Svájc és Ausztria közti katonai kap
csolatok története.] 

Kurz. H. R.: Vor 120 Jahren wurde der 
Grundstein zur heutigen Schweizer Ar
mee gelegt. — SS, 1987. 1. sz. 10—11. p. 

Grülev, A.: Navsztrecsu velikomu jubileju. 
— VIZs, 1967. 2. sz. 3—11. p. 
[A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
évfordulója elé.] 

Grülev, A.: Les historiens militaires sovié
tiques a la veille du cinquantenaire du 
Grand Octobre. — RMSov, 1967. 5. sz. 56— 
57. p. 
[A szovjet hadtörténészek a Nagy Októ
ber ötvenedik évfordulója előestéjén.] 

[Tíz éves a Parancsnokképző-Akadémia 
az NSZK-ban.] 

Gümbel, J.: 10 Jahre Materialamt der Bun
deswehr. — Trp, 1967. 6. SZ. 403—406. p. 
[Tíz éves a Bundeswehr Anyaghivatala.l 

[Garibaldi vállalkozása a pápai állam el
len 1867-ben.] 

Lukács L.: Osservazioni sull'attivita del ga-
ribaldino Stefano Dunyov. — RSR, 1967. 
2. sz. 269—271. p. 
[Megjegyzések a garibaldista Dunyov Ist
ván tevékenységével kapcsolatban.] 

I fondi archivistici della Biblioteca Univer-
sitaria di Genova riguardanti il Risorgi-
mento. III. Le lettere di Stefano Türr a 
Francesco Sclavo. — RSR, 1967. 1. sz. 76— 
88. p. 
[A Genovai Egyetemi Könyvtárnak a Ri
ser çimento történetére vonatkozó levél
tári fondjai. 3. Türr István levelei Fran
cesco Sclavohoz.l 

[Ellátási reform és az Armada. A spanyol 
haditanács II. Fülöp alatt.] 

[120 éve rakták le a mai svájci hadsereg 
alapját.] 

Chuard, J. P.: Les carabiniers vaudois a la 
frontière en janvier et février 1871. — 
RMS, 1967. 6. SZ. 261—269. p. 
[A vaudi carabinierik a határon, 1871 ja
nuár—február.] 

Episev, A.: 50 let Szovetszkogo Goszudarszt-
va. — VIZs, 1967. 10. sz. 3—18. p. 
[A szovjet állam 50 éve.] 

Czinege L. : Po puti, nacsertannomu velikoj 
revoljuciej. — KZ, 1967. 223. sz. 3. p. 
[A Nagy Októberi Forradalom útján.] 

Eto prazdnik i Vengrija. — KZ, 1967. 167. sz-
3. p. 
fA Nagy Október ünnepe és Magyar
ország. Beszélgetés Kovács Pál vezérőr
naggyal.] 

OLASZORSZÁG 

SPANYOLORSZÁG 

SVÁJC 

SZOVJETUNIÓ 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
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A forradalom előkészítése és győzelme 
Calendr ie r mi l i ta i re et h i s to r ique . — RMSov, 

1967. 4. sz. 10—11., 5. sz. 10—11., 8. sz. 6., 
9. sz. 8., 10. sz. 14—15. p . 
[Katonai és tö r t éne lmi nap tá r . ] 

Seljubszkij, A. P . : Szevernü j front v dn i 
f evral ' s ' tcoi revoljucii . — ISzSzSzR, 1967. 
1. sz. 18—26. p . 
[Az Északi F ron t a f eb ruá r i fo r rada lom 
alat t . ] 

Kopülov, V. R.: K a k voennop lennüe v Rosz-
szii prazdoval i 1 ma ja 1917 g. — ISzSzSzŔ, 
1967, 3. sz. 32—37. p, 
[Hogyan ünnepe l t ék a hadi foglyok először 
m á j u s elsejét Oroszországban, 1917-ben.] 

Kavtaradze, A. : I jun ' szkoe nasz tuplen ie 
ruszszkoj a rmi i v 1917 godu. y VIZs, 1967. 

. 5. sz. 110—117. p . 
[Az orosz hadse reg t á m a d á s a 1917 jún iu 
sában.] 

Miller, V. : Vszeroszszi jszkaja konferenci ja 
f.-Mnt«-r vv, i f. íov h voénn'"'h organl '^-új 
RSzDRP(b) 16—20 i junja 1917. g. — VIZs, 
1967. 6. SZ. 120—124. p . 
[A há tországi és f ron ta lakula tok össz-
oroszországi ka tona i konferenciá ja 1917. 
j ú n i u s 16—20-ig.] 

Polikarpov, V. : Revoljucii r jadovoj . — VIZs, 
1967. 6. sz. 41—52. p . 
[Mokrouszov szerepe a fo r rada lmi szellem 
ter jesz tésében a Feke te - tenger i Flot ta le
génysége között 1917 augusz tusában . ] 

Golub, P . : Bot 'sevizacija szoldatszkih maszsz 
v k a n u n Okt jabr ja . — VIZs, 1967. 5. sz. 
3—18. p . 
[A ka tona tömegek bolsevizálódása a Nagy 

Október i Szocialista F o r r a d a l o m előesté
jén.] 

Mirosnicsenko, V.: Podgo tovka revoljucion-
n ü h szil dija vooruzs 'ennogo voszsztanija. 
— KVSz, 1967. 12. sz. 8—15. p . 
[A fo r rada lmi e rők felkészítése a fegyve
res felkelésre.] 

Bugajski, J . : Woiskowe aspek ty przygoto-
w a n i a pows tan ia zbroj nego . — MW, 1967. 
8. sz. 66—77. p . 
[A fegyveres felkelés e lőkészí tésének k a 
tonai szempont ja i 1917-ben.] 

Gavrilov, L. M. : Szosztojanie rezervov fron-
ta n a k a n u n e Okt jabr ja . — ISzSzSzR. 1967. 
4. sz. 18—29. p . 
[Katonai t a r t a l ékok az Október i Fo r r ada 
lom előestéjén.] 

Jakusln, A. : Verni tesz ' v Roszs^üu k^k a r 
mii a revoljucii . — KZ. 19*>7. 67. sz. 2. p . 
[Február tó l ok tóber ié . A bolsevik na r t 
hnrrrq a fo r rada lmi h a d s e r e « mp"S7prve-
z é s é é n a néme t és osz t rák hadifogoly
táborokban . ] 

Prie^zsev. Sz.: Ot f<=>vraiia do ok+iahrja. 
.ArriqinWi v revo1 j ne innnüh szobüti jah. y 
AK. 1°67. 11. sz. 16—21. t). 
rPiirtták a -forradalmi e seményekben . 1917 
február—október . ] 

Mine, I . : Okt jabr ' na fron+e. — VIZs, 1967. 
7. sz. 3—14., 9. sz. 16—20. p . 
[Október a frontokon.] 

Pavlov, J u . : Národ i a rmi ja edinu — VIZs, 
1967. 5. SZ. 19—27. p . 
[A nép és a hadse reg egysége 1917-ben.] 

Zaharov, M. : S t u r m Zimnego. — VIZs. 1967. 
10. sz. 6-9—76. p . 
[A Tél i -Palota os t roma. — Visszaemléke
zés.] 

Zaharov, M. : S t u r m o v ü e dni Oktjabrja . — 
VV, 1967. 10. sz. 22—27. p . 
[Október fo r rada lmi napjai . ] 

Krasznov, I. — Kuz'min, A.: Avtobronevüe 
szilü F í t r o g r a d a v revoljucii . — VIZs, 1967. 
11. sz. 48—52. p . 
[Pet rograd páncélos erői a fo r rada lom
ban.] 

Ponomarev, A. : Revol jucionnüe boi v Moszk-
ve. — VV, 1967. 10. sz. 32—38. p. 
[For rada lmi ha r cok Moszkvában.] 

Borinowski, W. : Pows tan ie zbrojné w Mosk-
wie w 1917 r. 25. 10.—3. 11. 1917 r. — 
WPH, 1967. 4. sz. 20—65. p . 
[A moszkva i fegyveres felkelés 1917. ok
tóber 25—november 3 között.] 

Davüdov, v . : v o e r v ü h r jadah . — VV, 1967. 
10. sz. 50—53. p . 
[Az első sorokban . Az 5. utászzászlőal j 
ka toná i 1917-ben.] 

Evtihiev, I . : B ronevüe szilü revoljucii , — 
KVSz, 1967. 20. sz. 54—59. p . 
[A for rada lom páncélos erői.] 

Nelaev, V. — Vaszü'ev, V.: Balt i jszkie mor-
jak i — odm iz u d a r n ü h ot r iadov Okt jab-
r ia . — KVS 7 , 1967. 13. sz. 3*—40 n. 
[A balt i t engerészek — az Október i For 
rada lom egyik rohamcsapa ta . ] 

Baranov, Sz.: Na I. sz"ezde voennogo flota. 
— WZ". i<ľV7 5. sz. 61— 75. m 
[A hadif lot ta I. kongresszusán , 1917 no
vember . ] 

La m a r c h e t r i ompha le du pouvoir des So
viets (novembre 1917—février 1918.) — 
RMSov, 1967. 11. sz. 2—6. p . 
[A szovjethata lom d iada lmenete , 1917 n o 
vember—1918 február . ] 

Govor ja t szoidatü okt jabr ja . (Sztroki iz 
sztaroj anketü . ) — ISzSzSzR, 1967. 2. sz. 
58—62. p . 
[Az Október i Fo r rada lom ka toná i emlé
keznek egy 1927. évi ankéton. ] 

Diploimatü i zarubezsnaja p e e s a ť o revol-

S7koi reszpuMike. — MZs, 1967. 1. sz. 73— 
84.. 2. sz. 107—117., 3. sz. 77—87., 4. sz. 
56—63. p. 
[Dininmaták és a külföldi sajtó a? orosz
országi for rada lomról és a S^Qvjetköz-
t á r sa sáeban lefolyt eseményekről . ] 

ScTidfor. p . : Zur R e k t i o n des USA-Timperia-
Rsmus auf riie Ok+oberrevo^' t ion 'Novera-
t,f,r i a i 7 _ j u l i 1 9 1 8 ) _ ZM, 1967. 5. sz. 
lOV—roq. p . 
rwoiryan rendait a7 amer ika i imper ia l iz
m u s az Október i Fo r r ada lomra? ] 

Gos^topiii P : De r Rn+e Oktober 1917. — 
S«5 J9'-7. 3. ST. 45—S3, rj. 
rTörtrn°+i viss7!iDinantás. az 1917. évi Ok
tóber i Fo r rada lomra . ] 
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A polgárháború és a szovjetellenes intervenció időszaka 

A Vörös Hadsereg megteremtése, szervezete 

Kirjaev, N. — Szmirnov, P . : KPSzSz — or
ganizátor zascsi tü zavoevani j Velikogo 
Oktjabrja . — VIZs, 1967. 9. sz. 3—15. p . 

- [A SzKP — a N a g y Október véde lmének 
szervezője.! 

Kirjaev, N . : P a r t i j a — vdohnovi teľ i o rga
n izá tor pobed v g razsdanszko j vojne. — 
KVSZ, Í967. 22. sz. 51—53. p . 
[A p á r t a győzelem ösztönzője és szerve
zője a po lgá rháborúban . ] 

Pankratov, N . : V. I. Lenin ob oszobennoszt-
j a h Szovetszkih Vooruzsennüh Szil. — VM, 
1967. 4. sz. 12—21. p . 
[Lenin a Szovjet Fegyveres Erők sajá tos
ságairól .] 

Kuzmin, G. : L 'act ivi té mil i ta ire de V. I. L é 
n ine en 1918—1920. — RMSOV, 1967. 4. sz. 
2. p . 
[Lenin k a t o n a i tevékenysége.] 

IÁpickij, Sz. : D e j a t e ľ n o s z ť Szoveta T r u d a i 
Oboronü pod rukovodsz tvom V. I. Le
n ina . — VIZs, 1967. 10. sz. 19—28. p . 
[A Lenin vezetése alat t álló M u n k a és 
Védelmi T a n á c s tevékenységérői . ] 

Domnlkov, V.: Veliklj Okt jabr ' i szozdanie 
szovetszkih v o e n n ü h kád rov . — VIZs, 1967. 
11. sz. 14—25. p . 
[A Nagy Október és a szovjet k a t o n a i 
ke re t ek lé t rehozása.] 

Fedoszeev, N, : La format ion des cadres de 
l 'Armée Rouge pendan t la gue r r e civile. 

— RMSov, 1967. 3. SZ. 2—4. p . 
[A Vörös Hadse reg ka tona i ke re te inek 
lé t rehozása a po lgá rháború alatt .] 

Plaszkov, G. D. : U isztokov Krasznoj Armi i . 
— ISzSzSzR, 1967. 6. sz. 127—134. p . 
[A Vörös Hadse reg létrejötte.] 

Golikov, Sz.: Armi j a revoljuçii , a rmi ja t rud -
jascsihszja. — KVSz, 1967. 16. sz. 9—16. p . 
[A fo r rada lom hadserege , a dolgozók h a d 
serege. A Vörös H adse r eg születése.] 

Spychalski, M. : Sily ob ronne rewolucj i p r o -
le tarsk ie j . — MW, 1967. 11. sz. 3—16. p . 
[A p ro le t á r fo r rada lom fegyveres erői.] 

Lewandowski, H. : Z histórii powstan ia i 
p ie rwszych lat rozwoju Radzieckih Sil 
Zbro jných . — MW, 1967. 2. sz. 60—70. p . 
|A R^rwjet ~Kir\-™<~ç>a rnea '='ia>iii*';4nak és 
fejlődése első éveinek tör ténetéből . ] 

Keýserlingk, H. : Die mil i tärpol i t i schen Be
r ich te des F r e i h e r r n von — — aus P e t e r s 
burg , J a n u a r — F e b r u a r 1918. — VIZs, 1967. 
1. sz. 87—104. p . 
[Keyser i ingk ka tonapo l i t ika i je lentései a 
n é m e t k o r m á n y részére az 1918 j a n u á r -
február i oroszországi eseményekről . ] 

Szolov'ev, O. F . : Podgo tovka i nacsalo inter
vencii p ro t iv Szovetszkoj Roszszii. — VI, 
1967. 7. sz. 38—53. p . 
[A Szovjet-Oroszország elleni in tervenció 
előkészítése és kezdete.] 

Krizsek, J . : Rijen a poca tek ozbrojené pro t i -
sovetské in t e rvence Dohody v Rusku . — 
HV, 1967. Külön füzet. 99—139. p . 

Pobeshimov, I. F . : Die sowjet ische Wehr
gese tzgebung und de r Aufbau der Roten 
A r m e e von 1917 bis zum MLitär reform im 
J a h r e 1924. — ZM, 1967. 5. sz. 585—597. p . 
[A szovjet honvéde lmi tö rvény és a Vö
rös Hadsereg építése 1917-től az 1924. évi 
ka tona i reformig.] 

Kljackin, Sz. : Na za re Krasznoj Armi i . — 
VIZs, 1967. 3. sz. 3—14. p . 
[A Vörös Hadse reg ha jna la . Az első k a 
tonai u tas í tások feldolgozása.] 

Grebel'szkij, Z . : K a k szozdavalszja pa r t i jno-
poat icseszki j a p p a r a t Szovetszkogo Voen-
no-Morszkogo Flota . — VIZs, 1967. 12, sz. 
15—25. p . 
[Hogyan jöt t lé t re a Szovjet Hadi tengeré 
szeti F lo t ta pár tpo l i t ika i a p p a r á t u s a 1918— 
1919-ben.] 

Szozdanie i uk rep len ie pol i torganov i pa r to r -
ganizaci j v a rmi i i na flotte. — KVSz, 
1967. 24. sz. 38—43. p . 
[A pol i t ikai és pá r t sze rveze tek lé t rehozá
sa és megerősödése a hadse regben és a 
f lottánál,] 

Sokalski, J . : Pows tan ie i p ie rwsze wa lk i lot-
n ic twa radzieckiego. — WPL, 1967. 11. sz. 
19—27. p . 
A szovjet légierő mega laku lá sa és első 

ha rca i , 1918—1921.] 
Batl"-n, M : íz isžtorii nodeotovki k o m " " 1 -

n ü h kád rov n a Z á p a d n o m fronte v 1918— 
1920 gg. — VIZs, 1967. 12. sz. 103—109. p . 
[A p a r a n c s n o k i k e r e t e k felkészí tésének 
tö r téne tébő l a nyuga t i arcvonalon.] 

Koráblev, J u . : D e j a t e ľ noszť V. I. Len ina 
po szozdani ju tüla Krasznoj Armii . — 
VIZs, 1967. 12. SZ. 3—14. p . 
[Lenin t evékenysége a Vörös Hadsereg 
h a d t á p j á n a k meg te remtéséé r t 1919-ben.] 

Ťarälov, A.: P e r v ü e godü voennoj akadémi i . 
— TSzSzA. 1967. 1. sz. 15—17. p . 
[A k a t o n a i gazdasági a k a d é m i a első évei, 
1918—1920.] 

Dmitriev, P . : íz isztorii podgotovki boevüh 
rezervov v godü grazsdanszkoj vojnü. — 
VIZs, 1967. 5. sz. 92—97. p . 
[A t a r t a l ékk iképzés tör téne téből a polgár
h á b o r ú éveiben.] 

[Az Október i F o r r a d a l o m és az A n t a n t 
szovjetel lenes in t s rvenc ió ja Oroszország
ban.] 

Razmerov,- V. — Tornasevszkij, D. : Bor ' ba 
Szovetszkogo gbszudarsz tva pro t iv impe-
riai iszt icseszkoj agresžszii . — MZs, 1967. 
1. sz. 63—72. p . 
[A szovjet á l lam ha rca az imper ia l i s ta ag
resszió ellen.] 

Chron ique de la gue r r e civile et de l ' in ter
ven t ion é t r angè re en U. R. S. S. (1918— 
1920). — RMSov, 1967. 1. sz. 4—5. p., 
[Ä p o l g á r h á b o r ú k rón iká j a és az inter--
venció a Szovjetunióban.] 

A polgárháború hadműveletei, harcászata és az intervenció története 
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Krasznov, I . : „Ruk i p r o c s ' ot Szovetszkoj 
Roszszii!" — VIZs, 1967. 10. sz. 87—96. p . 
[„El a kezekke l Szovjet-Oroszországtól I" 
— D o k u m e n t u m o k . ] 

Kadisev. A.: La victoire dans la gue r r e ci
vile. — RMSov, 1967. 1. sz. 1—5. p . 
[Győzelem a po lgá rháborúban . ] 

Szviridov, M. — Eremeev, L, : Sztal 'noe 
szerdce bronevika . — KZ, 1967. 89. sz. 
1—2. p . 
[Az első gyorsan mozgó páncé los vörös
gá rda csapa t mega l aku l á sa és tör ténete.] 

Wrzosek, M. : Konfl ik t K o r p u s u generá la 
Dowbor-Musnickieeo z wladzu r^dzie^Wa 
(listopad 1917 — lu ty 1918). — PH, 1967. 
4. sz. 648—66*3. p . 
[Józef Dowbor-Musnick i t á b o r n o k 1. len
gyel had te s t ének összeütközése a szovjet 
ha ta lommal , 1917 n o v e m b e r — 1918 feb
r u á r között.] 

Golikov, F . : V boj v s z t u p a ť p e r v ü m . — 
VV, 1967. 10. SZ. 54—59. p . 

[Elsőként léptek a h a r c b a 1917—1918-ban.] 
Ekimovszkij. A. — Tonkih, A. : La tac t ique 

de l 'Armée Rouge p e n d a n t la gue r re ci
vile (1918—1920). — RMSov,. 1967. 5. sz. 12— 
13. p . 
[A Vörös Hadse reg ha rcásza t a a polgár
hábo rú idején.] 

Klletmann: Der 2. Kuban-Fe ldzug der F re i 
wi l l igen-Armee u n t e r Genera l Denikin 
1918. — Fg, 1967. 2. sz. 29—32. p . 
[Gyenyikin másod ik k u b á n i had já ra t a , 
1918.] 

Narodna ja podde rz ska Kraszno j Armi i . — 
VIZs, 1967. 11. sz. 83—85. p . 
[A nép segítsége a Vörös Hadse regnek 
1918-ban. — D o k u m e n t u m o k . ] 

Osznovnüe szobüti ja i fak tü iz isztorii 
sz t ro i teľsz tva i boevoj dejatel 'noszt i Vo-
oni7:sennüh Szil S^S'.SzR. 1919 god.— VIZs. 
1967. 2. sz. 111—116., 4.SZ. 113—119., 6. sz. 
116—119., 10. sz. 124—128. p . 
[Fontos e semények és t ények a Szovjet
unió Fegyveres Ere jének f í j lődés tör téne-
téről és t evékenységérő l , 1919.] 

Tjulenev, I . : Konna ja v boj ah za Donbaszsz. 
— W , 1967. 10. sz. 65—68. p . 

In t e rnac iona l ' nüe csaszti v bojah za viaszt* 
Szovetov. — KVSz, 1967. 18. sz". 86. p . 
[ Internacional is ta a l aku la tok a szovjet
ha t a lomér t folyó ha rcokban . ] 

Dihan, M. : Trudescs i te sze bolgárt v Be -
szarabi ja v b o r b a t a za pobeda t a n a Veli-
ka ta Ok tomvr i i szka Revoluci ja . — VIZs, 
1967. 3. sz. 3—23. p . 
[Bolgárok h a r c a Bessza ráb iában a N a g y 
Október i F o r r a d a l o m győzelméért . ] 

Nikolic, M. : Akcije so l idárnos t i jugosloven-
skog prole tar i ja ta sq revoljuci jata u Ru-
i Madarsko j . — VoG, 1967. 3. sz. 9—33. D. 
JA jugoszláv p ro l e t a r i á tus szol idari tása az 
orosz és m a g y a r fo r r ada lommal , 1917— 
1919.] 

Krizsek, J . : Česi a Slováci v ob rane Rijna. 
— HV. 1967. Külön füzet, 140—163. p . 
[Csehek és sz lovákok az Október i F o r r a 
da lom védelmében. ] 

Sadoul, j . : P ro t iv in te rvenc i i v Roszszii. — 
NNI, 1967. 5. SZ. 107—109. p . 

[A lovashadse reg a Don-medencéér t foly
tatot t h a r c o k b a n 1919-ben.] 

Dusen'kin, V.: Vtora ja Konnaja a rmi ja v 
bojah za K r ü m . — VIZs, 1967. 4. sz. 24— 
38. p . 
[A Második Lovashadsereg a Kr imér t fo
lyó h a r c o k b a n 1920" decemberében. ] 

Ovszjankin, E . : Razgrom in te rven tov n a 
Szevere . — VV, 1967. 10. sz. 59—64. p . 
[Az in te rvenc ió szétzúzása Északon, 1919— 
1920.] 

Scserbakov, L . : Za szovetszkij Dal'nij Vosz-
tok. — VV, 1967. 10. sz. 39—45. p . 
[A szovjet Távol-Keletér t , 1917—1921.] 

Matronov, N . : Débâcle des in tervent ion
nis tes et d e la ga rde b lanche en Ex
t reme-Orient . — RMSov, 1967. 9. sz. 39— 
41. p . 
[Az in te rvenc iósok és a fehér gárda bu
kása a Távol-Keleten.] 

Kudaev, S.:Volocsaevszkie dni . — KZ, 1967. 
37. sz. 2. p . 
[A fehérek szétzúzása Volocsaevka alatt 
45 évvel ezelőtt.] 

Kwiatkowski, J . : Lövések Odesszában. — 
Lengyelország, 1967. 11. sz. 20—22. p . 
r- - v isszaemlékezése a Nagy Októberi 
F o r r a d a l o m és a po lgá rháború harca i ra . ] 

Mereckov, K. A. : Na pol jah grazsdanszkoj 
vojnü. — VI, 1967. 3. sz. 97—108., 4. SZ. 
93—102, p . 
[A po lgá rhábo rú harcmezőin . — Vissza
emlékezés.] 

Nikolaev, A. : F . E. Dzerzsinszkij na f rontah 
g razsdanszko j vojnü. — VIZs, 1967. 9. sz. 
64—72. p . 
[Dzerzsinszkij a po lgárháború arcvona
lain.] 

Lebedev, A.: Veliká j a szila revol juc ionnüh 
i boevüh t rad ic i j . — KVSz, 1967. 17. sz. 
32—38. p . 
[A fo r rada lmi és ha rc i h a g y o m á n y o k ha
ta lmas ereje.] 

Arhi-ienk.o, V.: Korabl i revoljucii. — VIZs. 
1967. 10. SZ. 54—58. p . 
[A fo r r ada lom hajói.] 

[Az in te rvenc ió ellen Oroszországban. — 
Visszaemlékezés.] 

Po lsk ié formacje rewolucyjne w swietle do-
k u m e n t ó w . Wybór , t lum. i oprac , E. Koz-
lowski i W. Ryzewski . — WPH, 1967. 4. 
sz. 254—281. p . 
[Oroszországi lengyel for rada lmi a laku la 
toka t b e m u t a t ó dokumen tumok . ] 

Po lacy w Wielkiej Pazdz ie rn ikowej Rewo-
lucji Socja l is tycznej . Wspomnien ia uczest-
n ików. — WL, 1967. 10 sz. 23—44. p . 
[Lengyelek a Nagy Október i Szocialista 
F o r r a d a l o m b a n . — Visszaemlékezések.] 

Kochanskl, A . : Az Október i F o r r a d a l o m 
lengyel ha rcosa i . — Lengyelország, 1967. 
11. sz. 17—20. p . 

Münnich F . : N e z a b ü v a e m o e vremja . — NNI, 
1967. 5. sz. 99—103. p . 
[Felej thetet len napok . Visszaemlékezés a 
Nagy Október i Szocialista Fo r r ada lomra 
és a po lgá rháború ra . ] 

Fomin, V. : N a s a d ruzsba rozsdena okt jab-
r em. — KZ. 1967. 209. sz. 3. p . 

Internacionalisták a szovjethatalomért 
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[A szovjet és m a g y a r n é p ba rá t sága az 
Október i F o r r a d a l o m b a n született .] 

Sztrarov, M.: Dolg n a s — idt i vmeszte . — 
VV, 1967. 10. sz. 69—72. p . 
[ In ternacional i s ták az Urál i f ronton folyó 
h a r c o k b a n 1918-ban. W i n t e r m a n n Lajos.] 

Szeröv, K. : Otr jad k r a s z n ü h m a d ' j a r . — 
KZ, 19Ó7. 56. sz. 2. p . 
[Magyar in te rnac iona l i s ta csapa t a B a j -
ká lon túl a p o l g á r h á b o r ú idején.] 

Csugunov, M. I . : Vengerszk i s in te rnac iona 
lisztü v Tomszke . (1917—1918 gg.) — 
ISzSzSzR, 1967. 1. sz. 27—33. p . 
[Magyar in te rnac iona l i s ták Tomszkban. ] 

Klünder, S.: Deutsche In te rna t iona l i s ten i m 
Kampf zur Ver te id igung der E r r u n g e n 
schaften de r Großen Sozialist ischen Ok
tober revolu t ion in den J a h r e n 1917/18. — 
M, 1967. 10. sz. 1467—1476. p . 
[Német in te rnac iona l i s t ák a Nagy Októ-

Alekszandrov, V. : Szovetszkie Vooruzsennüe 
Szilü poszle grazsdanszkoj vojnü. — KVSz, 
1967. 24. sz. 14—21. p . 
[A Szovjet Fegyveres Erők a po lgá rhábo
rú után.] 

Alekszandrov, A.: Ob osznovah i p r inc ipah 
szovetszkogo voennogo sztroitel 'sztva. — 
VM, 1967. 12. sz. 27—37. p . 
[A szovjet ka tona i épí tés a lapja i ról és el
veiről.] 

Malinovszkij, R.: Okt jabr ' i sztroi tel 'sztvo 
vooruz 'sennüh szil. — K, 1967. 1. sz. 26— 
36". p . 
[Október és a fegyveres e rők építése.] 

Grecsko, A. A. : Torzsesztvo leninszkih idej 
o zascsite szocialiszticseszkogo otecsesztva. 
— KVSZ, 1967. 20. sz. 31—39. p . 
[A szocialista haza véde lméről szóló le
n in i e szmék győzelme.] 

Grecsko, A. A.: Armi ja Vellkogo Okt jabr ja . 
— NNI, 1967. 5. sz. 3—16. p . 
[A Nagy Október hadse r egének 50 évéről.] 

Long, J . F . L. : 50 y e a r s of the Soviet A r m e d 
Forces . — RAF 1967. 4. sz. 285—289. p . 
[A Szovjet Fegyve res E rők 50 éve.] 

Bocskarev, K. : Szovetszkaja Armi ja — d e -
t iscse Velikogo Okt jabr ja . — VM. 1967. 
10. sz. 18—27. p . 
[A Szovjet Hadse reg — a Nagy Október 
szülöttje.] 

Csernüsev, F.—Konjuhovszkij, V.: Armi ja 
d ruzsbü n á r o d o v i pro le ta rszkogo in t e r 
n t -ion " ' izma. — VM, 1967. 11. sz. 70—90. o. 
[A népek b a r á t s á g á n a k és a p ro le tá r in
t e rnac iona l i zmusnak a hadserege.] 

E / i m i ' j . P : C -^len^-uiuscsaia c ^ i l n a rmi i i 
flota. — KVSz, 1967. 21. sz. 39—48. p . 
[A p á r t szerepe a hadse regben és a flot
tában.] 

Iszakov, P . : Neko to rüe teoret icseszkie v o p -
roszü par t i jno-pol i t icseszkoj r abo tü . — 
VM, 1967. 7. sz. 3—13. p . 
[A pár tpol i t ika i m u n k a n é h á n y elmélet i 
kérdése , 1917—1967.] 

Ideologicseszkuju r abo tu v Vooruzsennüh 
S^üah — na u r o v e n ' t rebonavi j par t i i . — 
VM, 1967. 12. sz. 3—13. p . 
[A Fegyveres Erőkné l az ideológiai n u m 

ber ! Szocialista F o r r a d a l o m v í v m á n y a i 
n a k véde lméér t folytatot t ha rcokban . l 

Stenzel, E. : Deutsche In te rna t iona l i s t en a n 
der sowjet ischen Westfront 1919. — ZM, 
1967. 5. sz. 608—616. p . 
[Német in te rnac iona l i s t ák Szovjet-Orosz
ország n y u g a t i f ront ján 1919-ben.] 

Oseraner, M.: E r inne rungen an deu t sche 
In te rna t iona l i s t en auf de r Kr im . — ZM, 
1967. 5. sz. 617—631. p . 
[Német in te rnac iona l i s t ák a Kr im-fé lsz i -
geten. — Visszaemlékezés.] 

Vng, Gh . : Pa r t i c i pa r ea un i ta t i lo r mi l i ta re 
r evo lu t ionäre r o m a n e la lup ta p e n t r u 
a p a r a r e a Revolut iei din Ootombrie . — 
SRI, 1967. 5. sz. 845—862. p . 
[Román fo r rada lmi ka tona i egységek az 
Október i F o r r a d a l o m védelmében. ] 

Perszic, M. A . : Tureck ie in te rnac ional i sz tü 
V Roszszii. — NAA, 1967. 5. sz. 59—67. p . 
[Török in te rnac iona l i s t ák Oroszországban.] 

ká t a p á r t k í v á n s á g á n a k megfelelő szín
vona l ra emelni . ] 

Komiszszarov, V : Sztroi tel ' sztvo poli t icse-
szkiv ' o r ^ n o v VooriiTS^nnüh Szil SzSzSzR. 
— VM. 1967. 11. SZ. 63—78. p . 
[A Szovjetunió Fegyve res Erői pol i t ikai 
szerve inek építése.] 

Zseltov, A. : Voproszü ukrep len i ja oborono-
sz^nszobnoszt i s z t r snü v reseni jah sz'ezdov 
KPSzSz. — VM, 1967. 1. sz. 3—18. p . 
[Az ország védelmi képessége e rős í tésének 
ké rdése i a SzKP ha tá roza ta iban . ] 

Jakuskin, V. Sz. : Kommunisz t i cseszka ja p a r 
tija — szozdateľ i r u k o v o d i t e ľ Szovetszkih 
Vooruzsennüh Szil. — VPVO, 1967. 2. sz. 
7—14. p . 
[A K o m m u n i s t a P á r t a Szovjet Fegyveres 
E rők szervezője és vezetője.] 

Didenko, N. : Isz tor icseszkaja r o ľ KPSzSz v 
szozdanii voennoekonomicseszkogo m o -
guscsesztva SzSzSzR. — VTZs, 1967. 8. sz. 
3—16. p . 
[Az S z K P tö r t éne lmi szerepe a Szovjet
un ió ka tona i gazdasági h a t a l m á n a k m e g 
te remtésében . ] 

Artem'ev, I . : Osztehbjurö . — VIZs, 1967. 4. 
sz. 71—77. p . 
[Különleges k a t o n a i fe lada tokat el lá tó 
t echn ika i i roda, 1924—1925. — Visszaemlé
kezés.] 

Boriszov, L. : Oboronno-maszszovaja rabo ta 
OSZOAVIAHIMA (1927—1941 gg.) — VIZs, 
1957. 8. sz. 40—51. p . 
[A Szovjetunió honvéde lmét , r epü lésügyé t 
és vegyészeté t t ámoga tó " t á r saság az 
OSZOAVIAHIM védelmi t ö m e g m u n k á j a 
1927—1941 között.] 

Korablev, I. : l e r é a r m e m e n t des forces 
«u-mées de l 'U.R.S.S. (1929—1938.) — RMSov, 
1967. 8. sz. 2—5. p . 
[A Szovjet Hadsereg újraf elf egy vérzése . 
1929—1938.] 

Tolubko, V. F . : Soviet a r m e d forces a t 
midcen tu ry , — Mil, 1967. 7. sz. 37—39. p . 
[A Szovjet Fegyveres Erők a század k ö 
zepén.] 

A Szovjetunió Fegyveres Eromek útja a polgárháborútól napjainkig 
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Szokolov. Sz.: Szuhopu tnüe vojszka. — VIZs, 
1967. 12. sz. 26—37. p . 
[A szovjet szárazföldi c sapa tok 50 éve.] 

Pavlovszkij, I . : S z u h o p u t n ü e vojszka Szovet-
szkih Vooruzsennüh Szil. — VM, 1967. 11. 
sz. 24—40. p . 
[A Szovjet Fegyveres Erők szárazföldi 
csapatai .] 

Jakubovszkij, I. I . : Szuhopu tnüe vojszka. — 
KZ, 1967. 169. sz. 2. p . 
[A szárazföldi c sapa tok 1918-tól nap j a ink 
ig.] 

Margelov, V. : Vozudsnodeszan tnüe vojszka 
Szovetszkoj Armi i . — VM 1967. 8. sz. 13— 
20. p . 
[A Szovjet Hadse reg légideszant csapata i , 
1917—1967.] 

Blagowieszczanski. I . : Rozwój ar ty ler i i Ar
mii R^dzieckiej i zásad jej uzycia. — 
MV, 1967. 7. sz. 47—61. p . 
[A Szovjet Hadsereg tüzérségének fejlő
dése és a ' k a l m a z á s á n a k alapelV3i 1920— 
1945 között.] 

Kariofilli, G.: Szovetszkaja art i l leri ja. — VV, 
1967. 11. sz. 25—28. p . 
[A szovjet tüzérség, 1917—1967.] 

Batickij, P . : Vojszka prot ivovozdusnoj obo-
ronü sz t ranü . — VIZs, 1967. 8. sz. 17—27. p . 
[Az ország légvédelmi csapata i 1917-től 
napja inkig . ] 

Prívalov, V.: Ot Put lovszkogo diviziona do 
r a k e t n ü h csaszte j . — W , 1967. 12. sz. 7— 
14. p . 
[A putyi lovi légvédelmi ütegtől a r aké ta 
csapatokig.] 

Peredel'szkij, G.: Nadezsnüj ognevoj scsit. 
— KVSz, 1967. 21. sz. 64—67. p . 
[A szovjet r a k é t a - és tüzércsapa tok törté
netéből.] 

Krülov, N. : R a k e t n ü e vojszVrü sztrategicse-
s7Vnoo naznacseni ja . — VIZs, 1967. 7. sz. 
15—23. p . 
[A hadásza t i rendel te tésű raké tacsapa tok . ] 

Krülov, N. : Rake tno- jade rnü j scsit Szovet-
szkoeo Goszudarsz tva . — VM, 1967. 11. sz. 
15—23. p . 
[A szovjet á l lam raké ta -nuk leá r i s védő
pajzsa.] 

Jukovlev. A. Sz.: L 'avia t ion soviét ique — 
(u-áo.tton H ° In Révolut ion d 'Octobre, — 
RMSov, 1967. 10. sz. 34—39. p . 

• [A szovjet r epü lés — az Október i F o r r a 
da lom alkotása.] 

Versinin, K.: Voenno-Vozdusnüe Szilü — 
l i "b imoe det i s^s" n á r o d a i part i i . — KVSz, 
1967. 13. sz. 41—47. p . 
[A szovjet légierők tör ténetéből . ] 

Versinin, K. : Szovetszkaja voennaja n a u k a 
i razvit ie Vonnno-Vozdusnüh Szil. — AK, 
1967. 10. sz. 9—13.. p . 
[A szovjet h a d t u d o m á n y és a légierő fe j 
lődése.] 

Versinin, K. : Voenno-Vozdusnüe Szilü. — 
VIZs, Ï967. 9. sz. 27—39. p . 
[A szovjet légierők.] 

Zabelok, B . : Na sztrazse szovetszkogo neba . 
— VIZs, 1967. 10. sz. 65—68. p . 
[A szovjet ég őr izetében. Az amer ika i U—2 
kémrepü lőgép megsemmis í tése . ] 

Kierkowski, J.—Szczecinski_ S.: 50 lat osiag-
nieo r^dzieckiej t e^n ik i lotniczej . — 
WPL. 1967. 11. SZ. 36—48. p. 

[A szovjet r epü lés techn ika 50 éves jub i 
leuma.1 

Zaharov. M. : Razvitie voennoj organizáci i 
szocialiszticseszkogo goszudarsztva . — 
KVSz, 1967. 21. sz. 30—38. p . 
[A szocialista á l lam ka tona i szervezetének 
fejlődése.] 

Geraszimov, A.: Dija zascsi tü Otecsesztva. — 
TV, 1967. 10. sz. 2—17. p . 
[A h a z a véde lmére , 1917—1967.] 

Selahov, G.: Razvit ie mesz tnüh organov 
voennogo upravlen i ja za 50 let. — VM, 
1967. 12. sz. 14—26. p . 
[A ka tona i igazgatás helyi szerveinek 50 
éves fejlődése.] 

Frolnv, A : Szozdannüe dija upravlsn i ja . — 
VV, 1967. 5. sz. 21—27. p . 
[A h í r a d ó összeköt te tés megteremtése . 
Tör téne t i á t tekintés .] 

Polubojarov, P . : B rone t ankovüe vojszka 
Szovetszkoj Armii . — VM 1967. 9. sz. 17-
28. p . 
f A Szovjet Hadsereg páncélos csapatai , 
1917—1967.] 

K a r i f " ' - i . A.: S 'oversensz tvovanie tehn i -
cseszkogo obeszpecseni ja b rone t ankovüh 
vojszk v operaci jah . — VIZs, 1967. 4. sz. 
15—23. p . 
[A páncé l tö rő csapa tok technika i biztosí
t á s á n a k tökéletesí tése a hadműve le t ek 
alatt . l 

Batickij, P . : Razvitie t ak t ik i i operat ivnogo 
iszkuszsztva vojszk prot ivovozdusnoj obo-
ronü sz t ranü . — VM, 1967. 10. sz. 29—40. p. 
i A légvédelmi csapatok ha rcásza tának és 
hadműve le t i művésze tének fejlődése, 
1917—1967.] 

Bagramjan, I . : Razvitie tüla Vooruzsennüh 
Szil. — VM, 1967. 4. sz. 22—35. p. 
[A Fegyveres Erők e l lá tásának fejlődése.1 

Bagramjan, I . : Razvitie tüla v poszlevoen-
noj per iod. — TSzSzA, 1967. 1. sz. 7—14. p . 
[Az el lá tás fejlődése a h á b o r ú utáni idő
szakban. ] 

Szladkevics, B . : Racionalizaci ja obucsenija. 
— TV, 1967. 2. sz. 4—7. p . 
[A ka tona i ok ta tás racional izálása 1917— 
1967 kőzött.] 

Rolmisztrov, P . : Sztanovlenie i razvitie szo-
yetszkoj vüszssj voennoj skolü. — VM, 
1967. 7. sz. 14—27. p . 
[A szovjet ka tona i főiskolák k ia lakulása 
és fejlődése, 1917--1967.] 

Szveilifiin, N. — Mocsalov, P . : 30 let Voen-
noi Akadémi i G°nera l 'nogo s taba. — 
VIZs, 1967. 1. sz. 116—120. p.' 
THarmincéves a Szovjet Vezérkar i Aka
démia.] -

Guszakovszkij, I . : Oficsrszkie kad r ü Vooru
zsennüh Szil SzSzSzR. — VM, 1967. 9. sz. 
3—16. p . 
[A Szovjetunió Fegyveres Erőinek tiszti 
kádere i , 1917—1967.] 

Korjakin, Sz.: Osznovnüe e tapü morszkoj 
politiki Szovetszkogo goszudarsztva. — 
MF, 1967. 11. sz. 2—3. p. 
[A szovjet á l lam tenger i pol i t ikájának 

: főbb szakaszai .] 
Szovetszkij morszkoj flot. Vazsnejsie rese-

nija Dartii i pravi tel ' sztva. 1928—1967. gg. 
— MF, 1967. 1. sz. 5., 2. sz. 4., 3. sz. 7., * 
sz, 8., 5. sz. 6., 7. sz. 8., 8. sz. 6., 9. sz. 
8. D. 
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[A szovjet hadi tengerésze t i flotta. A pá r t 
és a k o r m á n y legfontosabb ha tá roza ta i 
1928—1967 között .] 

Sevcsenko, A. — Zav'jalov, V. : Povüsa t , 
bod i t e ľnoszť i boevuju gotovnoszt, vo-

o ruzsennüh szil. — VM, 1967.9. sz. 29—37. p . 
[Fokozni az éberséget és a fegyveres 
erők harckészül tségét , 1917—1967.] 

Demicsev, A. : Nasa induszt r i ja . — VV, 1967. 
10. sz. 73—79. p . 
[A szovjet ipa r és a hadigazdaság , 1917— 
1967.] 

Pen'kovszkij, V. : Boevaja podgotovka 

Pradel de Lamase, M. : Les volontai res de 
Bourbon . — RHA, 1967. 3. sz. 65—68. p . 
[önkén te s k a t o n á k Bourbon szigetén.] 

Pradel de Lamase, M. : Ar r ie re -banc et mi
lice aux vieilles colonies d 'Afrique. — 
RHA, 1967. 3. sz. 59—64. p . 
[Hűbéri és népfelkelő hadse reg a régi af
r ikai francia gya rma tokon . ] 

Bennetot, A. : La F r a n c e équinoxia le . — RHA, 
1967. 3. sz. 5—15. p . 
[Francia G u y a n a tör téne te , 1602—1713.] 

Bourgeois, M.: L e fort Saint-Charles de 
Guadeloupe . —RHA, 1967. 3. sz. 69—72. 
P-
[A Szent-Károly erőd Guadeloupe szige
tén, 1647—1967.] 

Gawryszewski, A. — Przyluski, E.: Sylwet-
ki dowódców i o rganiza torów Armii Ra-
dzieckiej . — WPH, 1987. 4. sz. 282—304. p . 
[Kiemelkedő szovjet hadvezérek és had 
seregszervezők rövid életrajzi vázlatai .] 

Geroi grazsdanszkoj vojnü. — VIZs, 19S7. 2. 
sz. 47—51. p . 
[A po lgárháború hőse i : Sz. A. Piszkunov, 
N. I. Pl jusznin, V. K. Pu tna , J J a . Sztrod, 
K.P . Usakov, LÉ. Jak i r . ] 

Geroi grazsdanszkoj vojnü. — VIZs, 1967. 4. 
sz. 48—53. p . 
[A po lgá rháború hőse i : A.I. Bar inov, V. 
Sz. Lazarevics , P.H. Mezseraup, Ja .A. 
Mel 'kumov, Ja .N. Moiszeev, K.I. Növik, 
A.Ja . Pankeev , A.I. Todorszkij . ] 

Ar doni, Rico: Genera l Antonio Arcioni 
(1811—1959). — ASM, 1967. 2. sz. 75—82. p. 
[Arcioni t á b o r n o k : Spanyolország, P o r t u 
gália és a Risorg imento szolgálatában.] 

Veprinszkin, V. : K o m a n d a r m K.A. Av-
kszent 'evszki j . — VIZs, 1967. 3. sz. 32—39. p . 
[Avkszent 'evszkij hadse regpa rancsnok 
életéből.] 

Szandalov, L.: P u t ' szovetszkogo polkovod
ca. — VIZs, 1967. 11. sz. 39—47. p . 
[Bagramjan marsa l l születésének 70. év
fordulójára . Egy szovjet hadvezér útja.) 

vojszk na szovremennom étapa . — VM, 
1967. 11. sz. 53—62. p . 
[A csapa tok harc i előkészítése a j e l enko
ri szakaszban.] 

Inosz t rannaja p e c s a ť o m o r a l ' n ü h i boevüh 
kacsesz tvah szovetszkih voinov. — VZa, 
1967. 12. sz. 3—9. p . -
[A külföldi saj tó a szovjet ha rcosok er
kölcsi és ka tona i tu la jdonságairól . ] 

Rabicsev, V.: Cent t r en t e f rères d ' a rmes . — 
RMSov, 1967. 2. SZ. 2—6. p . 
[Százharmincféle nemzet iség a Szovjet 
Hadseregben . ] 

Petitjean-Roget, J . : Les t roupes du roi a 
la Mar t in ique , 1664—1762. — RHA, 1967. 
3. sz. 16—34. p . 
[Francia csapa tok Mar t in ique szigetén.] 

Costantini, A. : P rob l èmes mil i ta i res de la 
G u y a n e f rançaise du ran t la seconde moi
tié du XVIII. siècle. — RHA, 1967. 3. sz. 
81—93. p . 
[Francia G u y a n a ka tona i kérdése i a 18. 
század másod ik felében.] 

Robson, B. : Ma iwand : a forgot ten disaster . 
— AQ, 1967. 94. köt . 2. sz. 229—236. p . 1 
t é rk . 
[Maiwand: egy elfelejtett ka tasz t rófa a 
második afgán háborúban . ] 

Rotmisztrov, P . : P u t ' polkovodca . (K 70-letiju 
Marsala Szovetszkogo Szojuza LH. Bag
ramjana . ) — TSzSzA, 1967. 11. sz. 16—22. p . 
[Bagramjan marsa l l szüle tésének 70. év
fordulójára.] 

Trojanovszkij, P . : Dvazsdü Geroj Szovet
szkogo Szojuza general a rmi i P.I . Batov. 
— VIZs, 1967. 5. sz. 125—128. p . 
[Emlékezés Batov hadse reg t ábo rnokra , 
szüle tésének 70. évfordulóján.] 

Leók, N. V. : P l a m e n n ü j borec Georgij Ca-
golov. — ISzSzSzR, 1967. 3. sz. 57—63. P. 
[Georgij Cagolov, a p ro le tá r fo r rada lom 
katonája . ] 

II genera le Giovanni Cavalli . — RM, 1967. 
12. sz. 1448—1459. p . 
[Giovanni Cavalli t ábornok . ] 

Kadisev, A.: Legendarnü j geroj g razsdan
szkoj vojnü. — VIZs, 1967. 2. sz. 124— 
128. p . 
[Csapajev, a po lgá rhábo rú legendás h ő 
se.] 

Stade, A. : Art is t and mi l i ta ry h is tor ian . Er ik 
Dah lbe rgh ' s researches and wr i t ings on 
the w^rs of Char les X Gus tavus . — RIHM. 
1967. 26. SZ. 9—44. p . 
[Erik Dah lbe rg svéd had tö r t énész X. Ká
roly Gusz táv h á b o r ú j á n a k krón ikása . ] 

VIETNAMI D E M O K R A T I K U S K Ö Z T Á R S A S Á G 

Weidemann, D.: Die E n t s t e h u n g der Viet- — ZM, 1967. 1. sz. 47—56. p . 
names i schen Volksa rmee (1944—1945/46). [ A v i e t n á m i Néphadse reg mega laku lása . 1 

A G Y A R M A T I H Ä B O R Ü K T Ö R T É N E T E 

MEGEMLÉKEZÉSEK, É L E T R A J Z O K 
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Sandhofer, G.: D o k u m e n t e zum mil i tär i 
schen Werdegang des Grossadmira l s Dö-
nitz. — MM, 1967. 1. sz. 59—81. p . 
[Dokumen tumok Dönitz admirá l i s k a t o 
nai pályafutásáról . ] 

Kvasuk, L. : K o m a n d a r m 1 r anga I. F . F e ď k o . 
— VIZs, 1967. 6. SZ. 125—128. p. 
[Megemlékezés Fegyko I. osztályú had
se reg tábornokró l , szüle tésének 70. évfor
dulóján.] 

Lornbares, M.: Le p remie r pa rachu t i s t e . — 
RHA, 1967. 4. sz. 155—166. p . 
[André-Jacques Garner in , az első ej tőer
nyős.] 

Kiszelev, A. : N a szluzstae ná rodu . — VIZs. 
1967. 2. sz. 37—46. p . 
[Megemlékezés L. A. Govorov születésé
nek 70. évfordulójára . ] 

Paquier, P . : Le généra l Louis de Goys, 
c réa teur du b o m b a r d e m e n t . — FAF, 1967. 
241. sz. 669—699. p . 
[Louis de Goys francia t ábornok , a bom
bázás megte remtő je , 1876—1967.] 

Hargreaves, R.: „Good-na tu red Bil ly". — AQ, 
1967. 93. köt . 2. sz. 177—190. p. 

[William Howe angol t ábornok , 1729— 
1814.] 

Malühin, F . : Ot k rasznogvarde jca do na-
csal 'n ika tü la Krasznoj Armii . — VIZs, 
1967. 9. sz. 123—128. p . 
[Vörösgárdistából a Vörös Hadsereg had
tápfőnöke. A. V. Hrulev hadse reg tábor 
nok szüle tésének 75. évfordulójára . 1892— 
1962.] 

Carpentier, M. : Le marécha l de F rance Al
phonse Ju in . — RMG, 1967. 2. sz. 147— 
152. p . 
[Alphonse J u i n . F ranc iaország marsa l l já -
n a k halálára . ] 

H o m m a g e au Marcéha l Ju in . — RHA, 1967. 
2. sz. 5—104. p . 
[Tisztelet J u i n marsa l lnak . Hét emlék
cikk.] 

Surtees, G : Char les XII of Sweden. — AQ, 
1967. 94. köt. 2. sz. 202—212. p . 
[XII. Káro ly svéd k i rá ly a hadvezér.] 

McGlamery, Th . B . : His coun t ry called the 
loudest . — A, 1967. 1. sz. 10—16. p . 
[Hazája hívó s z a v á r a . . . Hen ry Knox 
tábornok az amer ika i fo r rada lom tüzér 
ségi pa rancsnoka , 1750—1806.] 

Kuraszov, V.: Po lkovodec szovetszkoj voen-
noj skolü. — VIZs, 1967. 12. sz. 49—57. p . 
[I. Sz. Konyev marsa l l szüle tésének 70. 
évfordulójára.] 

K o m a n d a r m 2 r anga Afvguszt] Ifvanovics] 
Kork . — VIZs, 1967. 7. sz. 124—128. p . 
[Kork hadse regpa rancsnok születésének 
80. évfordulójára , 1887—1937.] 

Kargaeva, B . D . : Bra t ' j a Korosztelevü. — 
ISzSzSzR, 1967. 2. SZ. 44—52. p . 
[A pro le tá r fo r rada lom k a t o n á i : a K o -
rosztelev tes tvérek. ] 

Ars7"i S : Két világ hőse. — Lengyelország, 
1967. 10. SZ. 16—20., 39—44. p. 
[Kosciuszko Tádé az Egyesül t Ál lamok 
függetlenségi h á b o r ú j á n a k résztvevője és 
az 1794. évi lengyelországi felkelés vezé
re . Ha lá lának 150. évfordulójára .] 

Halicz, E. : W 150 ro^znice smi erei naczel-
n ika ná rodu . — WPH, 1967. 4. sz 13—19. p . 
[Kosciuszko T á d é ha lá l ának 150. évfor
dulójára .] 

Csapláros I . : Kosciuszko emlékezete Ma
gyarországon . — Lengyelország, 1967. 10. 
sz. 21—22. p . 

Kiszelev, A.: Po lveka v aviacii . (K szemi-
deszjati leti j mar sa l a aviacii Sz. A. K r a -
szovszkogo.) — VIZs, 1967. 8. sz. 52—62. p . 
[Félévszázad a légierőnél . Kraszovszki j , 
a légierő marsa l l ja tevékenységéről . ] 

Dzidzarija, G. A.: V. D. Lakóba . — 
ISzSzSzR, 1967. 4. sz. 56—60. p . 
[Vaszilij Dmitr ievics Lakóba , a prole tár-
fo r rada lom katonája . ] 

Szokolov, V.: Pom j at v Budapes té geroj a. — 
KZ, 1967. 79. sz. 4. p . 
[Jevgenvij Ljut ikovra , a Szovjetunió ma
g y a r földön elesett hősére emlékeznek 
Budapes ten . ] 

Voroncov, V. B . : M a k a r t u r : nacsalo i konec 
voennoj ka r ' e rü . — NNI, 1967. 1. sz. 
17—33. p . 
[MacAr thur : egy ka tona i pályafutás kez
dete és vége.] 

Marsa i Szovetszkogo Szojuza, R(odion) 
Ja(kovlevics) Malinovszki j . — KZ, 1967. 79. 
sz. 1—3. p . 
[A szovjet nép és hadse reg gyásza, kü l 

földi részvét -nyi la tkozatok Malinovszkij 
marsa l l halála a lkalmából . ] 

Poszlednij put ' , — KZ, 1967. 80. sz. 1—3. p . 
[Malinovszkij marsa l l utolsó útja. Gyász
beszédek.] 

Marsza lek Zwiazku Radzieckiego Rodion 
Mal inowski (1898—1967.) — WPH, 1967. 2. 
sz. 412—413. p . 
[Malinovszkij marsa l l nekrológja.] 

Egorov, P . : Szt ranicü bol 'soj zsizni. — VIZs. 
1967. 5. sz. 36—44. p . 
[Megemlékezés Mereckov marsa l l szüle
tésének 70. évfordulójára.] 

Polikarpov, V.: Revoljucii r jadovoj . —VIZs , 
1967. 6. sz. 41—52. p . 
[A for rada lom közka toná ja : A. V. Mok-
rouszov.] 

Fritz, F . : Rade tzky [ Johann Josef Wenzel] . 
Persönl ichke i t und Bedeu tung . — ÖMZ, 
1967. 1. SZ. 30—35. p. 
[Radetzky marsa l l személyisége és j e 
lentősége.] 

Rajhcaum, A. : Pervü j n a c s a ľ n i k artillerii. <— 
W , 1967. 11. sz. 57—60. p . 
[A tüzérség első p a r a n c s n o k a : J . M. Se j -
deman. ] 

Veschau, E. : Albrecht von Stosch in Lite
r a tu r und Forschung . P rob leme einer 
Stosch-Biographie . — WR, 1967. 1. sz. 
39—57. p . 
[Prob lémák Albrecht von Stosch tábor
nok életrajzával kapcsola tban. ] 

Plaskowski, T. : Swieczewski n ieznany. — 
WL, 1967. 3. sz. 6—11. p . 
[A 70 éves Karo l Swierczewski tábor
nok.] 

Zimin, J a . : Na vüszokom voennom posztu. 
— VIZs, 1967. 4. sz. 39—47. p. 
[É. M. Szkljanszkij m a g a s ka tona i posz
ton, 1918—1924.] 

Cseredniesenko, M.: Po lveka v sztroju. (K 
70-letiju szo dnja rozsdeni ja Marsala 
Szovetszkogo Srojuza V. D Szokolov-
szkogo.) — VIZs, 1967. 7. sz. 45—52. p . 
[Félévszázad ha rcban . Szokolovszkij 
marsa l l 70. szüetésnapjára . ] 
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Belousz, N.: Beszszmertie komiszszara. — 
KVSz, 1967. 20. sz. 65—70. p. 
[A halhatatlan komisszár, F.E. Sztoljar-
csuk.] 

Miles, M.: Lord Tedder à man of destiny. 
— RAF, 1967. 3. SZ. 193—195. p. 
[Tedder lord, a második világháború 
angol légi marsallja.] 

Birjukov, P. — Isztomin, V.: Vüdajuscsi-
jszja voennüj inzsener. — VIZs, 1967. 1. 
sz. 37—42. p. 
[Vorobjev, a kiváló hadmérnök.] 

Albrecht von Wallenstein, Fürst von Sa
gan. — SuT, 1967. 2. sz. 92—94. p. 
[Wallenstein a 30 éves háború hadvezé
re.] 

Liss, U".: Zum 100. Geburtstag des Gene
rals Maxime Weygand. — WR, 1967. 1. 
sz. 13—14. o. 
[Maxime Weygand tábornok 100. szüle

tésnapjára.] 
Vaszil'ev, F.: General armii G. F. Zaharov. 

— VIZs, 1967. 4. SZ. 125—128. p. 
[Emlékezés Zaharov hadseregtábornokra, 
születésének 70. évfordulóján.] 

összeállították: Molnár Éva 
Rákóczi Katalin 
Windisch Aladárné 
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