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TANULMÁNYOK 

DOBÖ ISTVÁN 

SZÁNTÓ IMRE 

1972-ben emlékeztünk Dobó István egri várkapitány halálának négy
százéves évfordulójára. Török elleni küzdelmeink egyik kiemelkedő 
hősének halála egy hűtlenséggel vádolt, kegyvesztett magyar főúrtól 
szabadította meg a bécsi udvart. 

Égertől és az 1552. évi egri győzelemtől nem lehet elszakítani Dobó 
István nevét és személyét.1 Eger várának megvédése századokon á t 
fenntartotta a hős legendás hírét a kortársak és az utókor emlékeze
tében. 

Alig hangzott el Eger alatt az ágyúk dörgése, már megörökítették 
versben, prózában az egri vitézek — és Dobó István — dicsőségét. 
Tinódi Lantos Sebestyén, a század országjáró krónikása, pár hónap
pal az ostrom után, 1553 tavaszán hosszasan időzött Eger városában 
és versbe szedte a várvédelem eseményeit (Eger vár viadaljáról való 
ének; Egri históriájának summája).2 Tinódi két énekével az ajkán 
bejárta az országot. Verses krónikái szerte a hír szárnyára adták az 
egri vitézek történetét. Ha a régebbi történetírás Dobót örökké lovon 
ülve mutat ja be, amint a vár egy magaslati helyéről kivont karddal, 
előkelő pózban osztogatja parancsait apródjainak, vagy az intését fi
gyelő tiszteiknek, akkor ez a kép hamis. A lantos diák egészen reális 
képet fest róla. Ez a Dobó igen gyakran gyalog fut, rohan oda, ahol 
segíteni kell, beáll a várfalon küzdők közé és két kézre fogja a kard
ját. „Dobó futamék bástyára hertelen", „Dobó ott jól forgolódék" — 

1 Budapesti Hírlap, 1902. okt. 18. sz. Dobó István.; Nagy Béni: Eger ostroma 1552-ben. Bé-
kefi Emlékkönyv, Budapest, 1912., 276—277. o. 

2 Tinódi Sebestyén tanulmányozta a város és a vár helyzetét, az ostrom résztvevőit rész
letesen kifaggatta az eseményekről. Vö. Régi Magyar Költők Tára III. Tinódi Sebestyén köl
teményei (1541—1554). Kiadta Szilády Áron. Budapest, 1881. Bevezetés; Acsády Ignác: Tinódi 
Sebestyén. Budapesti Szemle, 1899., 1—24., 181—213. o.; Mészöly Gedeon: Tinódi Sebestyén. 
Nagykőrös, 1906.; Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén. Budapest, 1912.; Klaniczay Tibor (szerk.) : 
A magyar irodalom története. I. k. Budapest, 1964., 388—396. o. 
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„Haec tibi pro meritis sterili nunc dantur ab arvo^ 
Solvisti patriae quae, Dobo, rite tuae, 
Et tenui quanquam scripto hoc maiora mereris 
Dantque alii factis carmina digna piis. 
Non tamen est prorsus mea contemnenda voluntas, 
Res cupio claras dum memorare tuas." 

(Chiabai: Encomium arcis Agriae) 



és ehhez hasonló, sűrűn ismétlődő kifejezések azt igazolják, hogy 
Dobó nemcsak parancsnokolt, hanem szakadatlanul harcolt is, meg
sebesült, életét minden percben kockáztatta. Nem rendítette meg sem 
az ellenség túlereje, sem pedig Ferdinánd várvavárt segítségének el
maradása.3 

Tinódi históriás énekei alapján pár évvel később, Chabai Mátyás, 
mint a Dobó-család lekötelezettje (alumnusa), 1556-ban állította össze 
a Dobó-testvérek magasztalására Eger vár viadalát Encomium arcis 
Agriae (Az egri vár dicsérete) című művében.4 A költemény úgy mu
tatja be Dobó Istvánt, mint vitéz, bátor embert, aki derekasan kiveszi 
a részét az ostromból; hol ennél, hol annál a bástyánál jelenik meg, 
kezén-lábán megsebesül. Majd istenhez könyörög segítségért, majd 
vitézeit kéri, hogy tartsanak ki. Inkább egy istenfélő, jámbor vitéz 
színében jelenik meg előttünk Dobó, mintsem vezér módjára, aki 
parancsolni tud.5 

A feudális-burzsoá magyar történetírás azt a célt szolgálta, hogy 
a feudális uralkodó osztálynak a török elleni harcban vitt „önzetlen" 
vezető szerepét tudatosítsa és ezzel a háború terheit valóban viselő 
nép történeti jelentőségét háttérbe szorítsa. Minden eszközt felhasz
nált arra, hogy Eger 1552. évi viadalának dicsőségét saját maga szá
mára sajátítsa ki. A győzelem minden érdemét a várvédelemben részt 
vett egy-két birtokos nemesnek, a kapitányoknak tulajdonította. Mel
lettük a közlegények, a paraszti származású gyalogosok, a parasztok, 
mesteremberek háttérbe szorultak.6 Helyesen látta meg Gorové László 
Eger városának történetei című munkájában, hogy Istvánffy Miklós 
„leginkább dicsőíté a két Elöljárókat, Dobó Istvánt és Metskei Ist
vánt . . ."7 A régebbi történetírás Dobó Istvánnal kapcsolatos állás
pontját nem csupán az egri várvédelem során végbevitt tetteinek mér
legelése alapján alakította ki, hanem döntő súllyal beleszólt ebbe az 
értékelésbe Dobó vagyonos nemesi származásának, fejedelmi csalá
dokkal való rokonságának ténye is. így érthető, ha az egri győzelem 
minden eredményét kizárólag Dobó szervező erejének tulajdonítot
ták.8 

3 Bodola Gyula szerint (Dobó István a magyar költészetben. Kolozsvár, 1908. 10. o.) — 
„Tinódi nem tudta felfogni a történelem nagy Dobóját. Eger megszabadulása csoda volt 
előtte, megmentette a gondviselő isten; a hősöknek méltó szerep nem jut. Különösen Dobó 
alakja igen halványan és szegényesen tűnik elénk . . . Az egész költeményből alig tudunk 
valamivel többet róla, mint hogy őt választották az ágyúkhoz, buzdítja, bátorítja a vitézeket, 
kezén-lábán megsebesül, s végül a király az erdélyi vajdasággal jutalmazza meg". 

4 Franki Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Budapest, 1873., 104—105. 
o.; Bodola Gyula: i. m. Kolozsvár, 1908. 69—87. o. 

5 Bodola Gyula: i. m. Kolozsvár, 1908. 20—23. o. 
6 Ghymesi Forgách Ferenc: Magyar históriája 1540—1572. Monumenta Hungáriáé Historica. 

Második osztály: írók. XVI. k. Pest, 1866., 55—73. o.; Istvánfi Miklós: Magyarország története 
1490—1606. Fordította Vidovich György. I. k. Debrecen, 1867., 368—394. o. ; Istvánffy Miklós: 
A magyarok történetéből. Monumenta Hungarica VI. Magyar Helikon. Budapest, 1962., 263— 
284. o. 

7 Gorové László: Eger városának történetei. Tudományos Gyűjtemény. 1828. és Eger, 1876., 
119—120. o. 

8 Balogh János Egervár története című munkájában (Eger, 1881., 123. o.) a következőket 
írja Dobóról: ,, . . . a dicső hadvezér biztos nyugalommal intézkedő lángesze, éles áttekin
tése, gyors találékonysága, fegyelmi szigora, tántoríthatatlan határozott jelleme, rettenthetet
len bátorsága, példás vitézsége és örökös munkássága voltak azon hatalmas kapcsok, mik a 
várőrség közszellemét, jó hangulatát, haza és hite iránti folytonos lelkesedését, áldozatkész
ségét, annyi zaklatás, ínség és halálos küzdelem közti kitartási türelmét szilárdították. Dobó 
volt az egri vár leghatalmasabb támoszlopa s a várőrség központja, feje, szeme, szíve, lelke". 
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Való tény az, hogy Dobó céltudatos szervező. Bámulatos az a gon
doskodás, a legapróbb részletekre kiterjedő figyelem, amellyel a várat 
négy évi szakadatlan erőfeszítéssel, védhető állapotba helyezte, fegy
verekkel, hadiszerszámokkal ellátta. Kétségtelen az is, hogy irányí
tója, lelke a védelemnek, példamutató hős, bátor szívű harcos, akinek 
nevét Egertől és az egri győzelemtől elszakítani nem lehet. De az 
egri győzelem nemcsak a jó vezetés, hanem a hős közkatonák és népi 
önkéntesek együttes, közös harcának eredménye.9 

Dobó István életrajza XVI. századi történetünk nagy adósságai közé 
tartozik. Pedig a törökverő hős és nagy birtokszerző életműve mind 
történeti, mind hadtörténeti vonatkozásban nagyon jelentős: alakjá
nak ábrázolásán keresztül a kor egész gazdaság-, politikai és hadtör
ténetének szinte teljes keresztmetszetét megkaphatjuk. A feudális és 
polgári történetírás adós maradt az egri hős életrajzának összefüggő 
megírásával. Dobó életének legrészletesebb és adatokban leggazdagabb 
feldogozója, Gyárfás István 1879-ben megjelent akadémiai székfoglaló 
értekezésében ismertette mindmáig legrészletesebben a Dobó-család 
történetét.10 Szederkényi Nándor, Heves megye érdemes monográfusa 
a századfordulón, mielőtt Dobó egri szereplésének részletezéséhez fo
gott volna, röviden bemutatta „kora e leghősiesebb s leghírnevesebb, 
de egyszersmind tragikai episodokban páratlan férfiának" szárma
zását és 1548 előtti történetét.11 „Az egri hős szent porainak — írja 
Botka Tivadarra hivatkozva Gyárfás István — történetíróink nagy és 
régi adóssággal még mindig tartoznak".12 Gyárfás István és Szeder
kényi Nándor munkái mellett sok adatot tartalmaznak Dobó István 
életére vonatkozóan az egri ostromot tárgyaló tanulmányok.13 Károlyi 
Arpád érdeme, hogy felderítette a Dobó—Balassa—Homonnai-féle fő
úri ellenállást. A bécsi állami levéltárban az „összeesküvésre" vonat
kozó több érdekes okmányt talált, amelyet kiegészített a lengyel, tö
rök aktákkal, a velencei követek kiadatlan jelentéseivel, és feldol
gozta — Istvánffy Miklós és Forgách Ferenc rövid leírásainak fel
használásával — a Dobó—Balassa-féle nemesi ellenállás történetét.14 

Nagy lépéssel visz közelebb a probléma megoldásához Csipes Antal 
legújabban megjelent egyetemi bölcsészdoktori értekezése (Dobó Ist
ván élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében. Eger, 

'•) Szántó Imre: Eger vá r véde lme 1552-ben. K iad ja : Eger Város Tanácsa , 1971., 81—92., 
187—189. O. 

10 Gyárfás István: Dobó Is tván Egerben . Székfoglaló é r tekezés . (Olvastatott a M. Tud . 
Akadémia 1879. jan . 13-ki ü lésében) . Budapes t , 1879., 3—83. o. 

11 Szederkényi Nándor: Heves v á r m e g y e tö r téne te . II. k. Eger, 1890., 82—84. o. 
12 Gyárfás István: i. m. Budapes t , 1879., 82. o. 
13 Gorové László: Eger v á r o s á n a k tö r téne te . Eger, 1876.; Balogh János: Ege rvá r tö r t éne te . 

Eger, 1881.; Gömöry Gusztáv: Eger o s t roma 1552-ben. Had tö r t éne lmi Köz lemények ( továb
b iakban HK.) , 1890., 613—653. o. ; Türk Frigyes: Eger vá ra . Eger, 1912.; Nagy Béni: Eger ost
roma 1552-ben. Békefi Emlékkönyv . Budapes t , 1912., 238—277. o. ; Pataki Vidor: Az egri v á r 
élete. Eger, 1934.; Soós Imre—Szántó Imre: Eger v á r véde lme 1552-ben. Budapes t , 1952.; Gerő 
László: Eger. Budapes t , 1954., 2. kiad. 1957.; Szántó Imre: Eger vá r véde lme 1552-ben. Eger , 
1971.; Sugár István: Az egri vá r viadala. Budapes t , 1971.; L e g ú j a b b a n : Csípés Antal: Dobó 
Is tván élete és szerepe Magyarország XVI. századi tö r t éne tében . Egye temi doktor i é r tekezés . 
K i tűz t e : dr . Szántó I m r e egye temi t anár . Kézira t , Gyula, 1971.; Nagy József: Arcképváz la t 
Dobó I s tvánró l . Kézirat . TIT. Eger, 1972.; Maksay Ferenc: Eger hőse . Elet es T u d o m á n y , 
XXVII. évf. IX. sz., 1711—1716. o. , , , „ ^ , . . „__„ 

14 Károlyi Árpád: Dobó Is tván és Balassa J á n o s összeesküvésének tö r tene téhez (15°»— 
1572.). Századok, 1879.: Ua. : Oki ra tok a Dobó—Balassa-féle összeesküvés tö r tene téhez (1569— 
1572). Tör t éne lmi Tár ( továbbiakban TT.) , 1879., 672—714. o. 
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1972. 183. o.), amely a Dobó-birtokok gazdasági szerkezetét és éle* 
tét elemezve új szempontokra hívja fel a figyelmet. 

Akik az egri vár legendás hősének életét csak Gárdonyi Géza Egri 
csillagok című színes regényéből ismerik, nem nagyon tudnak arról 
az életútról, melyet Dobó az egri vár sikeres védelme előtt és u tán 
haláláig megtett. Éppen ezért nem lesz érdektelen foglalkozni Dobó 
István származásával és pályájának kezdeteivel, hogy világosabban 
álljon előttünk egri szereplése és későbbi sorsa. Még kevésbé él a 
köztudatban Dobó István és Balassa János összeesküvése. Éppen ezért 
Dobónak az egri várvédelemben játszott — jól ismert — szerepe mel
lett ez alkalommal főként a sikeres 1552-es várvédelem előtti és utáni 
— kevésbé ismert — életút j ával kívánunk foglalkozni. 

Dobó István származása és pályakezdése 

Dobó István életéről — mielőtt Eger várának kapitányságát átvette 
— kevés adattal rendelkezünk. Ősei a már az Árpád-korban szerepet 
játszó Pánkyak voltak. A legrégibb rájuk vonatkozó oklevél 1276-ban 
kelt; az egri káptalan előtt történt örökbevallás szerint Pánky Ger
gelynek Jakab nevű fia, Ung megye Chepel nevű faluját kapta 30 
ezüst márkáért V. István ifjabb királytól, majd még ugyanebben az 
évben megkapta királyi adományképpen a szintén Ung megyei Bező 
(Bezew) falut.15 Ennek a Pánky Jakabnak két fia volt: Dobó mester 
és János, kik 1311-ben 170 márkáért megvették Ruszka falut.16 Innen 
származik a család (ruszkai Dobó) előneve. Az 1321-ben Károly Róbert 
király által kiadott adománylevélben Jakab cornes fia már ruszkai 
vagy páriki Dobó mester néven szerepel. 

Eddig a Pánkyak jórészt vásárlás útján gyarapították birtokaikat, 
a XIV. század elején azonban az ő gazdagodásuk is összefüggésbe ke
rült a magyar királyi koronáért vívott küzdelmekkel, illetve Károly 
Róbert uralmának megszilárdulásával. A Pánkyak 1318-ban adomány
képpen Géres, Kissemjén, Káról és Ricse falvakat, 1320-ban a galcsi 
és velcsenetelki birtokokat, 1321-ben pedig Dobó mester Dobron és 
Galambháza falvakat kapta meg.17 A két testvér, Dobó és János, 
1325-ben osztozkodott meg a 10 falut kitevő jelentős örökségen, s 
ezzel kettévált a két ág. Dobó mesternek két fia volt: Miklós és Jakab. 
Ez utóbbinak volt a fia Domokos, Dobó István szépapja.18 

A XV. századból nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre, de az 
bizonyosra vehető, hogy az addigra köznemesi rangot elért család 
ilyen minőségben ér te el még a XVI. századot is. 

A Pánky közös törzsnek másik ága Pánky Jánostól származott. 
Ennek unokái, Péter és Máté, Károly Róbert királytól az Ung megyei 
Palóc várát kapták adományul, ahonnan ez az ág a Pálóczy nevet 

15 Gyárfás István: i. m. Budapes t , 1879., 10. o. ; Szederkényi Nándor: i. m. II. k. Eger , 
1890., 82. o. 

16 Uo. 
17 Gyárfás István: i. m. Budapes t , 1879., 11. o. ; Szederkényi Nándor: i. m. II. k. Eger , 

1890., 82. o. 
18 Gyárfás István: i. m. Budapes t , 1879., 12. o.; Szederkényi Nándor: i. m. II . k. Eger , 

1890., 82—84. o. 
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nyerte. A Pálóczyak a továbbiak során gyorsan emelkedtek, fontos 
szerepet játszottak és roppant vagyonra tettek szert.19 Antal, az utolsó 
Pálóczy, zempléni főispán, a mohácsi csatában vesztette életét, s ezzel 
magva szakadt a híres családnak. Innen eredt a Dobók jogcíme a 
velük közös törzsből származott Pálóczyak javaira. A rokonság nem 
merült feledésbe a XVI. századra sem.20 A Pálóczy-birtokok legna
gyobb részét azonban a hatalmas főúr, Perényi Péter ragadta magá
hoz. Ebből aztán peres viszály támadt, amely fekete fonálként húzó
dott végig Dobó Istvánnak és testvéreinek egész életén. 

Dobó István a ruszkai Dobó-családból származó Domokosnak és 
Czékey Zsófiának, Upor Borbála leányának volt a gyermeke, négy 
fiútestvér — Ferenc, László, István és Domokos — közül a harmadik. 
Az Upor-jószágok Czékey Jánosné, Upor Borbála halála után gyer
mekeit, Czékey Mártont és Zsófiát, Dobó István édesanyját illették 
egyenlő jogon. De a fiútestvér, Márton, igyekezett mind az apai, mind 
az anyai örökségből kijátszani nőtestvérét, Zsófiát. Miután 1510-ben 
kölcsönös örökösödési szerződéssel lekötötte minden birtokát Tarczay 
Miklósnak, egy év múlva meghalt. Ekkor Dobó Domokos, István atyja, 
felesége jogán el akarta foglalni az Upor-vagyont Tarczaytól. Ez 
okozta tragikus halálát! Midőn 1511. december 28-án Budára indult, 
hogy bírói úton érvényesítse felesége örökségéhez való jogát, Tarczay 
Miklós Vámosújfalu mellett az országúton éjnek idején kilenc fegy
veresével lesből megtámadta, meggyilkolta és kirabolta. Ezután Tar
czay megrohanta és elfoglalta az aborai Czékey-kúriát, amely Márton 
halála után nőtestvérére, Zsófiára, Dobó Domokosnéra szállott. Tar
czay Miklós az erőszakkal megszerzett Upor-jószágokat 1512. már
cius 31-én cserecím alatt a nagyhatalmú nádornak, Perényi Imrének 
adta át, hogy a vérrel szerzett vagyontól a törvény meg ne foszt
hassa.21 

A mohácsi csatában meghalt Pálóczy Antallal férfiágon kihalt a 
híres család, s nagy kiterjedésű birtokait — így többek között Sáros
patakot is — Perényi Péter János király által magának adományoz-
tatta.22 A három gazdag örökségnek, az Upor-, Czékey- és Pálóczy-
féle birtokoknak elfoglalása miat t a Dobók és a Perényiek között hosz-
szú per és ebből eredően olyan elkeseredett gyűlölködés támadt, amely 
apáról fiúra szállott. Az ebből keletkezett „pörös viszály volt — 
Gyárfás szerint — a Dobó-testvérek s főleg István tragikus epizódja 
végzetteljes indokává".23 

A vagyonos köznemesi családból származó Dobó István születési 
helyét és évét pontosan nem ismerjük.24 1507-ben már élt, s 1511-ben 
árván maradt. Ekkor 10—11 éves lehetett. Ezek szerint születése a 

19 Juhász Kálmán: Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi regesták. Gyulai Erkel 
Ferenc Múzeum Kiadványai. Szerk. : Dankó Imre. Gyula, 1962., 34. o. 

20 1520-ban a négy Dobó testvér Pálóczy Antal zempléni főispánt némely birtokai eladá
sától eltiltotta. Lásd Gyárfás István: i. m. Budapest, 1879., 12. o. 

21 Gyárfás István: i. m. Budapest, 1879., 13. o. 
22 Körössy György: Feljegyzései. Közli: Thaly Kálmán. Századok, 1875., 313. o.; BorovszJcy 

Samu (szerk.) : Magyarország Vármegyéi és Városai. Budapest, 1909., 488. o. 
23 Gyárfás István: i. m. Budapes t , 1879., 12—13. o. 
24 Szederkényi Nándor: i. m. II. k. Eger, 1890., 84. o. 



XVI. század elejére tehető. Dobó gyermekéveiben családi körülmé
nyeihez képest gondos nevelésben részesülhetett. A latin nyelvben 
folyékony jártasságot szerzett, mint azt sajátkezűleg írt, s nagy szám
ban fennmaradt latin nyelvű levelei tanúsítják.25 Ugyancsak isme
retlen előttünk, hogy Dobó István hol, s miként növekedett férfiúvá, 
hol szerezte katonai ismereteit. Balogh János Egervár története című 
munkájában — ellenőrizhetetlen adatok alapján — azt állítja, hogy 
Dobó előbb Sárospatakon tanult, majd ennek befejezése után az esz
tergomi érseki udvarba nyert felvételt a nemes ifjak közé, 1523-ban 
pedig bekerült II. Lajos király testőrségébe. Tisztéhez híven részt 
vett 1526-ban a király mellett a mohácsi csatában. II. Lajos mene
külését fedezve nehéz sebet kapott, de az ütközetből sikerült eljutnia 
Szapolyai János szegedi táborába, ahol felgyógyulásáig gondos ápo
lásban részesült. Majd hazatért testvéreihez, hol egyelőre visszavo
nultan élt.26 

A kettős királyválasztás után Dobó Istvánt Ferdinánd pártján, a 
király főkapitánya, Serédy Gáspár seregében találjuk. Ferdinánd a 
sajószentpéteri gyűlés intézkedése folytán 1544-ben őt bízta meg a 
felvidéki tized beszedésével. Buzgó eljárása sok nehézségbe ütközött, 
mivel Izabella királyné, Perényi Péter és más főurak emberei a tized 
beszedésében fegyveres kézzel akadályozták.27 Ferdinánd 1546 elején 
ugyancsak Dobó Istvánt bízta meg azzal is, hogy Eger várát fegyveres 
erővel foglalja el a király fogságában sínylődő Perényi Péter hűséges 
várnagyától, Varkocs Tamástól. Egyúttal utasította Báthori Andrást 
és Serédy Gáspár felvidéki főkapitányt, hogy csapataikkal támogas
sák Dobót. Valószínű, hogy Dobó küldetéséhez hozzájárult a Peté
nyiekkel fennforgó családi pere is. 

Dobó megindult Eger felé, s eljutott Patak váráig. Mivel azon
ban Báthori András abban az időben ellenséges viszonyban állt Seré-
dyvel, elzárkózott az együttműködés elől. így történt azután, hogy 
Dobó, aki csak Serédy támogatására hagyatkozhatott, augusztus hó
ban Pataknál vereséget szenvedett Perényi Péter és Bebek Ferenc 
katonáitól. A győztes sereg a vidéken óriási pusztítást vitt végbe. 
1547 februárjában Dobó ismét megjelent Tokajnál, hova akkor már 
Báthori is eljött. Bebek Ferenc is kiengesztelődött a királlyal és Eger 
felé indultak. De Eger várát ekkor sem sikerült elfoglalniuk Perényi 
Pétertől.2« 

Dobó István Egerben (1548—1552) 

1548. augusztus 15-én ünnepélyes jelenet játszódott le Eger várá
ban. Nikolaus von Salm gróf és Báthori András királyi biztosok meg
érkeztek a vár alá. Az ifjú Perényi Gábor és hűséges várnagya, Var-

25 Gyárfás István: i. m. Budapest, 1879., 12. o. 
26 Balogh János: i . m . E g e r , 1881., 48. o. 
27 Gyárfás István: i. m. Budapes t , 1879., 16. o. ; Balogh János: i. m . Eger, 1881., 50. o. 
28 Gyárfás István: i. m. Budapes t , 1879., 16—17. o. — Mindenese t re az bizonyos, hogy Dobó 

István jártas volt a hadászatban, máskülönben aligha bízták volna rá a Perényi Péter embe
rei által megszállva tartott Eger várának visszafoglalását, majd e fontos erősség fölötti 
parancsnokságot. 
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kocs Tamás fogadta őket, s ünnepélyes külsőségek között a várba 
vezették a királyi biztosokat. Varkocs átnyújtotta Salm országos fő-
hadparancsnoknak a vár kulcsait. Ezzel átadta a várat a hozzátartozó 
püspöki birtok falvaival és egyéb jövedelmeivel, a várban felhalmo
zott élelmiszerekkel, fegyverekkel, hadianyaggal. A biztosok a várat, 
annak birtokait, jövedelmeit, felszerelését a király nevében átvették, 
s a várnagyokul kinevezett Dobó Istvántól és Zay Ferenctől régi szo
kás szerint a vár kapuja alatt kivették a hűségesküt. Egyidejűleg 
saját hadukból 200 lovas és 200 gyalogos várőrséget helyeztek be a 
várba. Ettől kezdve tulajdonképpen meg is szűnt az egri vár magán
jellege: Eger püspöki vára belekerült a magyar királyi végvárrend
szerbe.29 

Dobó István, mint az akkori idők magyarországi várkapitányai, egy 
személyben volt diplomata, katonai parancsnok, udvarbíró (provisor) 
és műszaki tiszt.30 A várkapitány igyekezett útját állni annak, hogy 
Heves megyét teljesen elnyelje a török hódoltság. Mivel a kérdés 
békés rendezése ügyében összehívott tárgyalások nem jártak ered
ménnyel, így tovább kellett folytatni a török megfékezésére szolgáló 
egyetlen eszközt; az ellenportyákat. Az egri vitézek messze behatol
tak a török megszállta területekre, vezettek portyákat Budáig, sőt 
még Kalocsáig is.31 

Dobó István munkássága új hivatalában főleg kétirányú volt: a 
várat mint a Felvidék védőbástyáját kellő őrséggel és felszereléssel 
ellátni, másrészt ennek anyagi alapját megteremteni, a vár jövedel
meit rendezni, azokat erélyesen behajtani és híven kezelni.32 A vár 
tisztviselői élén álló kapitány feladata volt nemcsak a katonai ügyek 
intézése, hanem egyben az udvarbírói vagy provizori teendők ellá
tása is. Dobó kezelte a földesúri jövedelmeket, beszedte vagy áren-
dába adta a tizedeket, intézte a jövedelmek elosztását. A várjövedel-
meket illetően futó áttekintés is arról győz meg bennünket, hogy 
messze országrészek jobbágyságától hatalmas anyagi áldozatokat kö
vetelt az egri vár fenntartása, felszerelése, a várőrség fizetése. A föl
desúri jövedelmek főként a püspökség hevesi és borsodi falvaiból 
származtak. Tizedet szolgáltattak Heves, Borsod, Abaúj, Sáros, Bereg, 
Zemplén, Szabolcs megyék és Zaránd megye egy darabja. A rend
kívüli jövedelmeket Heves, Borsod, Pest, Solt, továbbá Külső-Szolnok 
és Csongrád megyék egy része adta. Tizenkét megye parasztsága on
totta Egerbe földesúri, egyházi és állami adóját, egész évi munká-
kájának gyümölcsét, legtöbbször nem is egy, hanem három jogcímen 

29 Heves megyei Levéltár (továbbiakban HemL), Egri érs. gazd. lt. Liber 14. p. 7. ; For-
yách Ferenc: i. m. Pest, 1866., 55. o.; Istvánffy Miklós: i. m. Ford. Vidovich György. Deb
recen, 1867., 330. o. ; Gyárfás István: i. m. Budapest, 1879., 20. o.; Szederkényi Nándor: i. m. 
II. k. Eger, 1890., 82. o.; Ruzsás Lajos: Az egri vár gazdálkodása a XVI. században. Buda
pest, 1939., 8—9. o. , . 

30 A magyar szokások értelmében udvarbíró csakis jónevű és gazdag birtokos lenetett. 
Lásd: Takó.ts Sándor: Rajzok a török világból. II. k. Budapest, 1915., 93. o. 

31 Kriegsarchiv. Wien (továbbiakban KA), Alte Feldakten, 1548. Fase. 10. Nr. 5. ; Hadtör
ténelmi Levéltár (Budapest) továbbiakban HL.), Törökkori iratok, 1548. Nr. 68. Ruszkai Dobo 
István Magyarország főkancellárjához. Eger, 1548. okt. 23. „. . . azt kiáltják, amit a farkas, 
hogy mi zavarjuk a forrás vizét, noha mi iszunk a folyó alsó részénél ... ." ; Gyárfás István: 
i.m. Budapest, 1879., 31. o. ; Pataki Vidor: i. m. Eger, 1934., 17. o. 

32 Gyárfás István: i. m. Budapes t , 1879., 21. o. 
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is egyszerre. Az egri vár anyagi érdekeltsége a Dunától a Keleti-
Kárpátokig, Eperjestől Aradig terjedt, átfogta a Dunán inneni hatal
mas országrészt. Óriási területek parasztsága táplálta Egert, Eger 
viszont védte több megye lakosságát.33 

Dobó István 1548—1552 között az egri várat úgy megerősítette, 
hogy az 1564-ben itt járt hadbiztosok dicsérettel emlékeztek meg 
építményeiről. Erődítési munkáinak s a várjövedelem rendbeszedé
sének igazolását, szóval egri működésének igazi tűzpróbáját az 1552. 
év jelentette. Dobónak az egri várkapitányi tisztségében eltöltött négy 
esztendeje alatt történt az a sokrétű, nagy energiát és gondos irányí
tást kívánó előkészület, amely megteremtette a nagy török támadás 
sikeres elhárításának alapfeltételeit.34 

1552. szeptember második hetében, a Szolnok elestét követő napok
ban a két török sereg megindult Eger ostromára. Az egri várőrség 
Dobó István vezetésével a 38 napos szívós harcban felőrölte a tá
madók erejét és „bátor szívvel" állta a török sereg súlyos rohamait 
anélkül, hogy királyi (mezei) felmentő sereg érkezett volna segítsé
gükre. Eger hős védelme nem egyszerű fényes haditett. A védők 
helytállása bebizonyította, hogy kellő elszántsággal fel lehet tartóz
tatni a török előnyomulást. Eger védelmének az ad páratlan jelentő
séget, hogy Mohács óta — Kőszeg sikeres védelme mellett — ez volt 
a törökön aratott első nagy győzelem, amely felkeltette a remény-
kedésT, nogy még kiűzhetjük hazánkból a pusztító törököt. A Mohács 
után csüggedni kezdő hazafiakat felrázta tompa aléltságukból.35 „Ez
zel, úgy látszott, mi a magyar névnek kevéssel előbb elveszített di
csőségét bátor és szerencsés tűréssel és kitartással visszaszereztük."36 

Az egykorúak alig hitték el, hogy ilyen is megtörténhetik; az egri 
sikeres várvédelmet csodával magyarázták.37 Eger szétzúzta a török 
legyőzhetetlenségéről vallott legendát. „Ez az ostrom — Ahmed pasa 
beismerése szerint is — nagyon sokat ártott a szultán dicsőségének".38 

A vár falai mögött a védők alig kétezred magukkal kiharcolták azt a 
győzelmet, amelyet 20—30 ezres császári seregek sem tudtak kivívni. 
Eger falai alatt negyven évre megállott a török előnyomulás. Nem
csak Eger várát védték meg a túlerővel szemben, hanem megvédték 
a felső-magyarországi várakat, városokat is, amelyeket az egri kudarc 
után nem mert megtámadni a török. 

De az Egertől északra fekvő országrész ideiglenes tehermentesítésén 

33 Szilágyi Sándor (szerk.) : A m a g y a r nemzet tö r téne te . V. k. Budapes t , 1897., 324. o. „Hat 
vármegye nagy részének megtartása s messze föld biztonsága függött Egertől. . ."; Takáts 
Sándor: i. m. II. k. Budapest, 1915., 57—58. o. ; Ruzsás Lajos: i. m. Budapest, 1939., 57. o. ; G. 
L.: Érdekességek az egri vár életéből. (Dobó István és a Habsburg uralom). Az Egri Vár 
Híradója, 1950. júl. 1. sz. 10. o.; Szántó Imre: i. m. 29. o. 

34 Szederkényi Nándor: i. m. II. k . Eger , 1890., 149. o. ; Markó Arpád: Magyarország had
története. Budapest, 1943. 111. o. — ,,Dobó István, Eger várának mintaszerű kiépítésével, fel
szerelésével ég szívós védelmével megmutatta, hogy nemcsak az olasz és francia várépítők 
értik a mesterségüket".: Gerő László: Magyarországi várépítészet. (Vázlat a magyar vár
építés fejezeteiről), „Müveit Nép" Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó, Budapest, 1955., 
358. o. 

35 Szádeczky Lajos: Adatok Eger os t romához 1552-ben. Századok, 1880., 487. o. 
36 Istvánffy Miklós: i. m. Budapes t , 1962., 282. o. 
37 Szántó Imre: A tö rök sereg e lvonulása Eger alól 1552-ben. HK. 1968. 2. sz. 261. s köv. o. 
38 Zsámboki János elbeszélése. Mika Sándor (szerk.) : Magyar történelmi olvasókönyv. 

II. rész. Második kiadás. Budapest, 1915., 34. o. 
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kívül, a helyi jelentőségen túlmenően, van ennek a győzelemnek 
országos jelentősége is.39 Ha Eger elesik, a török északi irányba indí
tott támadással könnyen elvághatta volna a császáriaknak Erdély felé 
irányuló utánpótlását és a Győrnél kezdődő erődvonalat — nagy fél
köríves kerülővel — Eger helyett Léván, Füleken, Szendrőn és To
kajon keresztül szabta volna meg.40 Ha a töröknek Eger gyors elfog
lalása után még lett volna ideje a hadjárat továbbfolytatására, min
den bizonnyal észak felé tovább terjeszkedik, vagy pedig a bánya
városok ellen fordul. Eger védői azonban megakadályozták, hogy a 
Habsburg-királyság és Erdély érintkezését elvágja az ellenség.41 Eger 
hős védelme lelket öntött a Tiszántúl népébe is; időt biztosított, hogy 
az Áldana szégyenteljes futása után veszélyeztetett gyulai vár vé
delmét megszervezzék.42 A gyulaiak 1552 augusztusában attól tar tot
tak, hogy a török Eger elfoglalása után tüstént ellenük fordul. „Ha az 
ellenség megérkezik — írják — és minket ilyen rendetlenül talál, 
kétségkívül egytől-egyig elveszünk."43 A megmenekült Eger mellett 
a másfél évtizeden át igen fontos szerephez jutó gyulai vá r a Körös 
és a Maros közötti területen egyik legfőbb akadálya volt a török 
további előnyomulásának. 

Ahmed pasa szerdár és Ali budai pasa Eger alatt elszenvedett ku 
darca erősen leszállította a törökök 1552. évi fényes hadi sikereinek 
értékét. Eger szilárd helytállása nem maradt hatás nélkül; Hadim 
Ali budai pasa késznek mutatkozott a béketárgyalásokra. Verancsics 
Antal alkudozott vele Budán, s hat havi fegyverszünetet eszközölt ki 
tőle, hogy eközben a király követei — Verancsics és Zay Ferenc — 
a szultán elé járulhassanak.44 

Egerben először bizonyosodott be, hogy kellő elszántsággal fel lehet 
tartóztatni a törököt. Eger védelmének sikere bebizonyította, hogy a 
magyarországi végvárak alkalmasak az ellenség feltartóztatására, a 
végvárak őrségének harcmodora pedig alkalmas arra, hogy a török 
erejét szünet nélkül gyengítse, csípdesse, őrölje. A török terjeszke
désének megállításához több nagyon fontos tényező is hozzájárult — 
a külföldi segítség, a török birodalom belső és külső problémái, a 
magyarországi hadszíntér távolsága stb. —, de mindez nem változtat 
azon, hogy a végvári harcokban Magyarország népeinek sikeres és 
eredményes önvédelmi harcát lássuk. Ez a harc végső fokon azt ered
ményezte, hogy az a török hatalom, amelyet eddig Európa katonai 
ereje nem bírt megtörni, végül is a magyarországi végvárak alatt 

39 Schesaeus, Christianus: Ruinae Pannonicae. Lib. IV. Szeben, 1797., 170. o., 19—22. verssor. 
40 v ö . Perjés Géza: Zr ínyi Miklós és kora . Gondolat . Budapes t , 1965., 86—87. o. és 12. váz

lat. 
41 Vö. Sinkovics István (szerk.) : Magyar történeti szöveggyűjtemény II/l. 1526—1790. Tan

könyvkiadó. Budapest, 1968., 82. o. 
42 Karácsonyi János: Béke v á r m e g y e tö r t éne te . I. k. 1896., 129. o. 
43 Scherer Ferenc: Gyula város tör ténete . I. k . Gyula, 1938., 126. o. ; Veress Endre: Gyu la 

vá ros oklevél tá ra (1313—1800). Budapes t , 1938., 195. o. Vas László t i sz t ta r tó és t á r sa i Casta ldo-
hoz . Gyula, 1552. okt. 18. 

44 Verancsics Antal: ö s szes m u n k á i . I. k. K i a d t a : Szalay László a M u n u m e n t a H u n g á r i á é 
Historica Scr ip tores sorozatban. Pest , 1857., 268—288. o.; Bethlen, Wolfgangus: His tór ia de r e 
bus Transsylvanic is . Edit io Secunda . Tom. I. Szeben, 1782., 545—547. o. ; Tardy Lajos: Regi 
m a g y a r köve t j á rások Keleten. Budapes t , 1971., 120., 110—136. o. Verancsics Anta l és Zay F e r e n c 
követ j á rasa a m a g y a r d ip lomácia tör téne t , e l sősorban pedig kelet i d ip lomác iánk tör tene teneK 
j e l e n t ő s és é r tékes h a g y o m á n y a i h o z ta r toz ik . 
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torpant meg.45 Az egrieknek kiemelkedő részük van abban, hogy a 
több évtizedes küzdelem a törököt végül is megállásra kényszerí
tette.46 

Dobó István vajdai működése Erdélyben 

Dobó István Eger várának hősies védelme után országszerte nagy 
hírnévre te t t szert. Vitézségét, katonai erényeit még személyes ellen
ségei is kénytelenek voltak elismerni. Ferdinánd király a nemesi 
rendből országbárói rangra emelte és Castaldo távozása után a Sop
ronban tar tot t országgyűlésen 1553. május 26-án Kendi Ferenccel 
együtt kinevezte Erdély vajdájává.47 A vajdák hatásköre meglehe
tősen széles körű volt. Mint a király teljhatalmú biztosai gyakorolták 
jogaikat a diplomácia, a hadviselés, az igazságszolgáltatás, a törvény
hozás és a vallásügyek területén. Kiemelt közjogi helyzetükre utal, 
hogy az ellenük irányuló törvénysértés, összeesküvés, lázadás főben
járó bűnnek számított.48 Vallási ügyekben elsőrendű feladata a vaj 
dáknak, hogy az Erdélyben kisebbségbe szorult katolikus egyház é r 
dekeit védelmezzék.49 A két vajda közül csak Dobó szolgálta mara
déktalanul a Habsburgok érdekeit, míg Kendi Ferenc — maga is 
erdélyi birtokos lévén — előbb titokban, később már nyíltan is a 
rendek törökbarát álláspontjával rokonszenvezett. 

Miután Fráter György megnyitotta Erdélyt a Habsburgok zsoldosai 
előtt, Izabella és János Zsigmond 1551. július 19-én a szászsebesi 
egyezményben a koronával együtt lemondtak az oppelni hercegség 
fejében magyarországi és erdélyi birtokaikról. így Erdély és a királyi 
Magyarország vérontás nélkül egy uralkodó fennhatósága alá került. 
Az erdélyi — és általában a magyarországi — közvélemény ebben 
látta az erők egyesítésének előfeltételét, s a törökkel szemben tanú
sítandó ellenállás sikerének biztosítékát. De Erdélynek a Habsburg
országrésszel való egyesítése után súlyos kérdésként vetődött fel: 
lesz-e annyi ereje az immár egységes Magyarországnak, hogy meg
gátolhassa a török hódoltság további terjeszkedését.50 

Magyarország és Erdély egyesítése háborús okul szolgált a töröknek. 
Fráter György 1551. december 17-én alvinci kastélyában életével 
fizetett azért, hogy kitárta Erdély kapuját Castaldo zsoldosai előtt. 

45 Sinkovics István: Végvári harcok. Magyar Történész Kongresszus 1953. jún. 6—13. Bu
dapest, 1954., 48—60. o. ; Ua. : A török elleni védelem fő kérdései. HK. 1966. 4. sz. 772—793. o.; 
Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése Magyarországon. Acta Universitatis Szegediensis 
de Attila Józseí nominatae. Acta Historica Tom. XXXVIII. Szeged, 1971., 1—44. o. 

M Soós Imre—Szántó Imre: i. m. Budapest, 1952., 94—95. o.; Szántó Imre: i. m. 183—185. o. 
47 Istvánffxj Miklós: Regni Hungar ic i História . Köln. 1685. Hist. l ib. XIX. p . 245—247.; Ist-

vánffy Miklós: i. m. Budapes t , 1962., 283. o.; Bethlen, Wolfgangus: i. m. Tom. I. Szeben, 1782., 
550. o. ; Erdé ly i Országgyűlési Emlékek ( továbbiakban EOE.) I. k. 447. o.; Szederkényi Nán
dor: i. m. II . k. Eger, 1890., 476—477. o. ; Nagy Béni: i. m. 275—276. o . ; Lukinich Imre: Erdé ly 
terüle t i vál tozásai a tö rök hódí tás k o r á b a n 1541—1711. Budapes t , 1918. 79. o. ; Aldásy Antal: A 
Magyar Nemzet i Múzeum k ö n y v t á r á n a k címereslevelei . 2. k. Budapes t , 1923. 118. o. ; G. L. : 
Érdekességek az egri vá r életéből. Az Egri Vár Híradója , 1960. jú l . sz. 10—11. o. — Az erdély i 
ügyek vezetésében Dobónak segítőtársai lettek: vajdatársa, Kendi Ferenc, valamint öccse, 
Dobó Domokos és ödöni'fi László alvajdák. 

48 Endes Miklós: Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története. Buda
pest, 1935., 150. o. 

49 Szalay László: Magyarország tör téne te . IV. k. Lipcse, 1854., 299. o. 
50 Szántó Imre: A török 1551. évi őszi hadjárata a Temesvidék és a Maros-völgy meghó

dítására. HK. 1972. 1. sz. 73. o. 
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A Habsburgok erdélyi uralma 1552^ben újabb területek elvesztéséhez 
vezetett. Az erdélyiek a Habsburg-uralomban, a féktelen zsoldoster
rorban csak az idegen elnyomást látták. Castaldo távozása után Dobó 
Istvánt Erdélyben igen nehéz körülmények fogadták. A Habsburg
uralommal szemben tanúsított általános elégedetlenséget az új vajdák, 
sőt Dobó személyes tekintélye sem tudta kedvezően befolyásolni, még 
kevésbé megszüntetni. 

Az a meggyőződés kapott lábra, hogy szükség van a különálló er
délyi állam feltámasztására, mégpedig török fennhatóság alatt, hogy 
ily módon legalább meggátolhassák a hódítás további terjedését, me
lyet Ferdinánd nem tudott megakadályozni.51 A határmenti török 
pasák betörésekkel fenyegetőztek és lázongott a felső-tiszamenti ne
messég is.52 A török minden törekvése arra irányult, hogy Erdélyt 
elvegye Ferdinándtól. Ami egyelőre mégis megmenthette Erdélyt, az 
a török—perzsa háború volt. A perzsa háborúval lekötött Porta egye
lőre megelégedett azzal, hogy az elégedetlenséget szította Erdélyben; 
ügynökei azzal bíztatták a rendeket, hogy János Zsigmond vissza 
fog térni a trónra.53 így újból párttá kezdett szervezkedni az az ellen
zék, amely Erdély egyesítését a királyi Magyarországgal elhibázott-
nak tartotta, s János Zsigmond visszahívását a fejedelmi trónra poli
tikailag szükségesnek ítélte.54 

Az ellenállás először az ország határain belül jelentkezett, ahol 
azonban a Bornemissza Farkas, Kendi Antal és Patócsy Ferenc vezette 
rendek egy kis csoportja fegyveres lázadásának leverése után ideig
lenes stabilizáció következett be. Mivel a lázadók úgy látták, hogy 
saját erejük elégtelen a vajdák elleni harchoz, ezért a tervezett fel
kelést úgy akarták időzíteni, hogy egybeessen a törökök, a moldvai 
és a havasalföldi vajdák, valamint Petrovics Péter támadásával. A 
vajdák felismerték, hogy a mozgalom sikere elsősorban a Porta áEás-
foglalásán múlik. Ezért igen szívélyesen fogadták a szultán követét, 
majd maguk is küldtek a szultánhoz követet, akivel úgy állíttatták 

51 Lukinich Imre: i. m. 75—76. o. 
52 EOE. I. k. 447. O. 
53 Mindenk i meggyűlöl te Erdé lyben a kegye t len zsoldosterror t . L á s d : Forgách Ferenc: 

Martinuzzi és Izabella Históriája. Kardos Tibor (bev.) : Tündéro r szág 1541—1571. Erdé ly örök
sége. I. k. Budapes t , é. n. 105. o. ; Horváth Mihály: Magyarország tö r t éne lme . III . k. Pes t , 
1861., 206. o. — Mindenfelé ny í l tan beszél ték, hogy János Zsigmond török—francia segéllyel 
n e m s o k á r a bent lesz E r d é l y b e n : Haus- , Hof- u n d S taa t sa rch iv Wien, ( továbbiakban HHStA.) 
Ungarn , 1553. Fase. 70. Castaldo Fe rd inándhoz . Udvarhe ly , 1553. m á r c . 7.; EOE. I. k. 447., 453— 
454., 461. s. köv. o. — A szul tán a r r a h ivatkozot t , hogy ő egykor Magyarországo t J á n o s k i 
r á lynak és ennek halá la u t á n Erdé ly t J á n o s Zs igmondnak szandzsákság g y a n á n t a d o m á 
nyoz ta : Fraknói Vilmos: A m a g y a r o rszággyűlések tö r téne te . III. k. (1546—1556). Budapes t , 
1875., 150. o. ( továbbiakban MOE.) ; Izabel la és J á n o s Zs igmond lengyelországi t a r t ó z k o d á s á r a 
vonatkozólag l á sd : Szádeczky Lajos: Izabel la és J á n o s Zs igmond Lengye lországban , 1552— 
1556. Budapes t , 1888.; Veress Endre: Erdé ly fejedelmi i n t e r r e g n u m a . Budapes t , 1899.; Lukinich 
Imre: Az erdély i fejedelmi cím k i a l a k u l á s á n a k tör téne téhez . Századok, 1913. 95. o. 

54 A t iszántúl i nemesség a Kerek iben (Bihar megye) 1553 tavaszán t a r to t t részgyűlésen 
m á r Izabel la és J á n o s Zs igmond visszahívását ha tá roz ta e l : MOE. III. k. 391. o.; EOE. I. k . 
449. o.; Lukinich Imre: i. m. Budapes t , 1918., 75—76. o. — F e r d i n á n d u r a l m a gyenge l ábon 
állott E r d é l y b e n ; m a g a az országgyűlés állt a J á n o s Zs igmond v isszahívására szervezet t 
mozgalom élére. A F e r d i n á n d h o z küldöt t köve teke t az a lábbi fel i ra t ta l bocsá to t t ák ú t n a k : 
. .Kedves vol t e lő t tünk ke re sz tyén fejedelem alá menn i , a római császár ra l összeköt te tésben 
lenni. De Is ten nem akar ta , hogy az á l landó l e g y e n ; az ellenség közelsége, sokasága , ha t a l 
ma, s az attól való félelem mia t t , mely ázsiai gondjai tól megszabadu lván , egész ere jével 
minke t f e n y e g e t . . . Kettő közül tehá t egyet k é r ü n k : vagy a k k o r a erővel megsegéln i b e n 
nünke t , m e l y elégséges legyen Szo l imánnak ellenállni , vagy e s k ü n k alól feloldozni kegyes 
kedjék felséged . . ." (Lásd: EOE. I. k. 475.) 
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be az eseményeket, mintha a szervezkedés elszigetelt magánvállal
kozás lenne.55 Ezután felkelést hirdettek meg; a nemeseknek minden 
16 kapu után egy lovast kellett kiállítani és csapataikkal szeptember 
3-án Segesváron kellett összegyűlniük.56 

Eközben a szervezkedők is gyűlést hívtak össze Marosvásárhelyen, 
ahol a székelyeket akarták az ügynek megnyerni. Dobó, hogy a szé
kelyek csatlakozását időben megakadályozza, seregével augusztus vé
gén Marosvásárhely felé vonult, ahol számos követváltás után a lá
zadókkal 15 napi fegyverszünetet kötött.57 

Ezalatt Dobó nem erőltetett döntő ütközetet, mert attól tartott, hogy 
ez haderejének olyan meggyengülését eredményezheti, mely után kép
telen lesz felvenni a küzdelmet a határon túlról várható támadások
kal. Dobó is, a lázadók is a külső fejlemények alakulását várták. A 
lázadók követeket küldtek az 500 lovassal Debrecenbe érkezett Pet
rovics Péterhez, akik visszatérésük után azt a hírt hozták, hogy Pe t -
rovics már Szeghalomnál táborozik, s hogy a budai pasa, valamint a 
román vajdák is ú tban vannak a felkelés megsegítésére. A kedvező 
kilátások folytán a felkelők felmondták Dobónak a fegyverszünetet. 
De ezt éppen a legkedvezőtlenebb időpontban tették, mert a perzsa 
háború miat t a szultán éppen ekkoriban fegyverszüneti tárgyalásokba 
kezdett Ferdinánddal, s így Petrovics Péter török segítség nélkül 
maradt. Seregét és török segédcsapatait a váradi püspök és Báthori 
András visszaszorította a Tisza jobb partjára. Ugyanakkor Ferdinánd 
egyik vezére, Tahi Ferenc is Petrovics ellen indult hadával, aminek 
hírére Petrovics Lengyelországba menekült.58 

A román vajdák a török segítség elmaradásának hírére szintén be
szüntették hadjáratukat és szeptember 25-re elhagyták Erdélyt,50 

A magukra maradt felkelők Bethlen várába húzódtak, amelyet Dobó 
és az Erdélybe érkezett Tahi Ferenc seregei ostrom alá fogtak. Az 
ostrom november közepéig elhúzódott, amikor a védők olyan feltétel
lel adták fel a várat, hogy személyes bántódásuk nem történik. Ezt 
a vajdák biztosították is számukra.60 

Ekkor még úgy látszott, hogy a vajdák meg tudnak felelni hiva
taluknak. De 1555. május 29-én véget ért a perzsákkal folytatott há
ború. A perzsákkal megkötött béke után a török is akcióba lépett az 
erdélyi Habsburg-uralom felszámolására, s az ezzel párhuzamosan 
erősödő belső rendi ellenállás ekkor már könnyen el tudta söpörni a 
vajdák uralmát, akiket Ferdinánd sem pénzzel, sem haderővel nem 
tudott segíteni. Szulejmán szultán addig nem volt hajlandó békét 
vagy fegyverszünetet kötni Ferdinánddal, amíg Erdélyt vissza nem 
adja Izabellának és fiának. Ferdinánd 1555. augusztus 20-án a hely
zet reménytelenségéről, s a kérdés diplomáciai úton történő megoldá
sának csődjéről értesítette bátyját, V. Károly császárt: „Bármiként 

55 EOE. I. k. 453. o. 
öO Veress Endre: Izabella k i r á lyné . Budapes t , 1901.. 411. o. 
5/ Istvánffy Miklós: i. m. Ford . Vidovich György . Debrecen, 1868. 421. o. 
58 Uo. 420. o. 
59 EOE. I. k. 455. o. 
60 Lázár Miklós: Erdé ly főispánjai . Századok, 1887., 401. o . ; Veress Endre: i. m. Budapest , . 

1901., 411. o. 
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igyekeznek is követeim, nem kaphattak egyéb választ mint, hogy 
Erdélyt vissza kell adnom a boldogult vajda (Szapolyai János — Sz. I.) 
fiának, vagy háborút kezdenem a törökkel."61 

A hódoltsági törökök fenyegető magatartása, másrészt V. Károly 
küszöbön álló lemondása miatt, amely Ferdinánd tevékenységét a 
német—római császárság elnyerésére irányította, Erdély megtartása 
alárendelt jelentőségűnek látszott. A perzsa háború befejeződésével 
nemcsak Ferdinándnak, hanem az erdélyi rendeknek is számolniuk 
kellet a török fegyveres beavatkozásával. Erdély elszakadása a ma
gyar királyságtól 1556-ban bekövetkezett. A február 2-án tar tot t tor-
dai országgyűlésen az erdélyi rendek kimondták Izabella és János 
Zsigmond visszahívását. Visszaérkezésükig az ország kormányzását 
Petrovics Péterre ruházták, akit a moldvai és havasalföldi vajdák is 
támogattak.62 

Petrovics Péter már február végén elindult Lúgosról, majd sere
gének egy részét Déva alatt hagyva március 4-én hozzáfogott Gyula
fehérvár ostromához. Bornemissza Pál püspök külső segítségre nem 
számíthatott, mer t Dobó — sereg híján — maga is visszahúzódott 
Szamosújvárra. A helyzetet súlyosbította, hogy Petrovics Péter be
vonulásával egyidejűleg a román vajdák is Erdélybe törtek. Bár a 
legfontosabb várak még Ferdinánd-párti katonaság kezén voltak, de 
nem rendelkeztek kellő számú őrséggel, nem voltak megfelelően el
látva és megerősítve. Az erdélyi Habsburg-uralom helyzete ezzel tel
jesen kilátástalanná vált és megsemmisülése csupán idő kérdése volt. 
Ferdinánd ugyan Pucheim Farkast 4600 főnyi seregével Erdélybe 
küldte, de ez a had néhány kisebb vár elfoglalása után Krasznahor-
kánál Be-bek Ferenc török által is támogatott csapataitól vereséget 
szenvedett. Ezzel a külső segítség minden reménye szertefoszlott.63 

Bornemissza Pál püspök április 11-én minden vagyonával elhagyta 
Erdélyt. A reménytelen helyzetre való tekintettel két nap múlva 
Dobó is elküldte Ferdinándnak azt a kérését, hogy vajdai hivatalából 
mentse fel.64 Kendi Ferenc pedig ezalatt most már nyíl tan a rendek
hez csatlakozott és ő vezette azt a küldöttséget, amely július 6-án 
Lengyelországba indult Izabella és János Zsigmond elébe. Izabella 
és fia szeptember 22-én vonult be Kolozsvárra.65 Ezzel a Habsburgok 
erdélyi uralma ténylegesen is összeomlott. Eleve meghiúsult annak 
lehetősége, hogy a királyi Magyarország és Erdély egyesítésével egy 
erőteljes török elleni bázis jöjjön létre. 

Dobó István és családja számára az igazán nehéz megpróbáltatá
sok még csak ezután kezdődtek Erdélyben. Miután Ferdinánd király 
belátta, hogy Erdélyt megtartani nem tudja, megüzente Dobónak, 
hogy Szamosújvárt méltányos feltételekkel adja fel. Dobó no vem

éi Horváth Mihály: Erdély állapotáról s Izabella viszonyairól Fráter György halála után. 
Tört . Zsebkönyv . Pes t . 1865., 456. o. 

62 E O E . I. k . 479. o . 
63 istvánffy Miklós: i. m . Ford . Vidovich György. Debrecen, 1868. 424. o. 
64 Szilágyi Sándor: E rdé lyország tö r téne te . I. k. Pest , 1866., 334. o. , , . . , . , L 1 = o c 
65 EOE. I. k. 488. o. ; Acsády Ignác: Magyarország h á r o m részre osz lásának tö r t ene te 152b— 

1608. Budapes t , 1897., 334. O. 
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bérig védte a várat, de a közelgő tél és a kilátástalan harc miatt no
vember 28-án azzal a kikötéssel adta át, hogy családjával s a várvé
dőkkel együtt szabadon elvonulhat.66 Balassa Menyhért és Petrovics 
Péter azzal a feltétellel engedélyeztek számára szabad elvonulást, hogy 
a várból csak saját fegyverzetét viheti el. Szilágyi Sándor szerint Dobó 
nem fogadta el az elvonulásra számára kijelölt útvonalat, és Izabella, 
attól félve, hogy Dobó útja közben Várad vagy Huszt ostromát esetleg 
megzavarja, magához hívatta Kolozsvárra.67 Istvánffy Miklós véleménye 
szerint a régi családi ellenség, Perényi Gábor intrika j a nyomán Dobót 
és családját itt börtönbe zárták azért, mert szekereire — a megadási 
feltételek ellenére — Szamosújvár tartozékai közül is rakatott lő
fegyvereket.68 A Perényiek ugyanis már régebben erőszakkal elfog
lalták a Dobó-családot illető Sárospatakot. Dobóék pert indítottak 
Perényiek ellen. Perényi — attól tartva, hogy a pert elveszti — arra 
törekedett, hogy a Dobókat eltegye útjából, „hogy a sárospataki gaz
dag uradalomért kezdett pert ne folytathassák".69 Erre most kitűnő 
alkalom kínálkozott. Ugyancsak Perényi Gábor művének tartja a szak
irodalom azt is, hogy Dobó öccsét, Domokost, kiadták a töröknek, s a 
volt alva j dát Konstantinápolyba vitték.70 

Ami Dobó elfogatásának okát illeti, a szamosújvári fegyverek el
szállítása csak ürügy lehetett, mer t a három jelentéktelen sugárágyú 
tulajdonjogát Szamosújváron még talán igen, de Kolozsváron bajosan 
lehetett pontosan megállapítani. Közvetlen adatunk ugyan nincs, de 
Dobó elfogását már akkor elhatározhatták, amikor még csak hívták 
Kolozsvárra. Mindezek mögött pedig elsősorban a török munkáját 
kell feltételeznünk, akinek kívánságait Izabella abban a helyzetben 
nem tagadhatta meg. Megint más kérdés, hogy mindez nem volt Pe
rényi Gábor ellenére. Ha Perényi közre is működött Dobóék bebör-
tönzésében, az egész dolog az övénél sokkal nagyobb hatalom — talán 
egy török titkos parancs — hatására ment végbe. Dobó 1557. novem
ber 15-ig sínylődött Szamosújvár börtönében, amikor végre egy é j 
szaka felesége segítségével sikerült kötélhágcsón leereszkednie és 
gyors lovon Ferdinánd területére menekülnie. Dobó felesége és gyer
mekei ott maradtak ugyan, de az ifjú János Zsigmond szabadon bo
csátotta őket azzal, hogy a férj „bűnei" miatt a feleség és gyermekei 
nem bűnhődhetnek.7 1 Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt 
mondjuk, hogy a viszonyok rendeződése után a volt erdélyi vajda 
fogságából fakadó diplomáciai feszültséget is elkerülendő János Zsig-

66 Forgách Ferenc: Mart inuzzi és Izabel la Históriája . Ka rdos Tibor (bev.) : Tündé ro r szág 
1541—1571. Erdé ly öröksége. I. k. Budapest , é. n . 104. o.; Pray, Georgius: Epis tu lae p r o c e r u m 
regni H u n g á r i á é 1490—1711. III. Pozsony, 1806., 78—84., 98—99. o. B a t t h y á n y F e r e n c Nádasdy 
T a m á s nádorhoz . 1556. júl . 24. „Der Dobo a b e r ha t sich tapfer gewehre t " . Szalay László: Ma
gyarország tö r téne te . IV. k. Lipcse, 1854., 307—308. o. Dobó „az egri n a p o k emléké t megúj í tó 
hős iességgel" védekezet t . 

67 EOE. I. 6. o. 
68 istvánffy Miklós: i. m. Ford . Vidovich György. Debrecen, 1868. 425. o. 
69 Uo. 425—426. o. ; Csipes Antal: i. m. Gyula , 1971., 147—148. o. 
70 Szederkényi Nándor: i. m. II . k. Eger, 1890., 179. o. 
71 Pray, Georgius: i. m. III . k . Pozsony, 1806., 105—110. o. ; Istvánffy Miklós: i. m. Ford. 

Vidovich György. Debrecen, 1868., 425. o. : Verancsics Antal: i. m. II. k. Pest , 1857., 98—99. o. : 
Szalay László: i. m. IV. k. Lipcse, 1854., 308—309. o.; Gyárfás István: i. m. Budapes t , 1879., 
SO. o. ; Acsády Ignác: i. m. Budapes t , 1897., 333—334. o. 
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mond és Izabella elősegítette szökését, hogy azután a családját béké
ben elbocsáthassa.72 

A három évig viselt tisztség Dobónak igen sok pénzébe került, mert 
Ferdinánd még az esedékes zsoldfizetésekre sem küldött pénzt. Az 
erdélyi vajdaság — amint azt Dobó bizonyára jó előre sejtette is — 
mégsem bizonyult rossz befektetésnek. A királyi fedezetek hiányában 
nyugodtan használta fel saját pénzét politikai célokra, mert a gya
korlat szerint az uralkodó az ilyen természetű kölcsönöket birtokok 
átengedésével egyenlítette ki. Ebben az esetben is így történt.73 

Dobó István szerencsés megmenekülése után jelentkezett Ferdi
nándnál, aki őt hűsége és az érte kiállt szenvedések jutalmául bő
kezűen kárpótolta. Dobó birtokai Erdélyből való távozása után egy
két esztendővel ugrásszerűen, hatalmas mértékben gyarapodtak. Meg
kapta Lévát örökös joggal, a véglesi uradalmat, az Abaúj megyei Gönc 
és Telkibánya mezővárosokat. A király 1558. január 12-én kinevezte 
Bars megye főispánjává.74 Végül 30 000 forintot utalványozott neki, 
amelyen török fogságban levő Domokos testvérét kiszabadította. 

Dobó István az 1550-es évek legvégén bekövetkezett hatalmas ará
nyú birtokgyarapodását tehát elsősorban a királyi udvarnak tett szol
gálatainak köszönhette. A lévai, véglesi és Abaúj megyei (Gönc, Tel
kibánya) uradalmak nemcsak nagymérvű mennyiségi gyarapodást 
jelentettek, de a korábbi Dobó-birtokoktól eltérő földrajzi adottságaik
kal, magasabb népsűrűségükkel, iparos és bányász lakosságuknak a 
tiszta agrárlakossághoz viszonyított nagyobb hányadával, élénkebb ke
reskedelmi forgalmukkal, tehát általában kedvezőbb termelési fel
tételeikkel minőségileg is gazdagabbá tették a Dobó kezelésében levő 
birtokok összetételét.75 

Dobó István tulajdonában Ung, Bereg, Abaúj, Zólyom, Bars és 
Hont vármegyében voltak olyan nagyobb kiterjedésű uradalmak, ame
lyek eltérő adottságaik által meghatározott módon ugyan, de egyenlő 
súllyal vettek részt a gazdasági élet áramában. A Dobó-birtokok hegy
vidéken, zömében hegyek lábánál vagy a közöttük kanyargó folyók 
völgyében feküdtek. Ez az árutermelés fellendülésével számos előnyt 
jelentelt. Nagyobb mennyiségben, bőségesebb választékban megtalál
hatók itt a háziipari nyersanyagok, mennyiségi és minőségi tekintet
ben egyaránt jelentős volt a bortermelés, már pedig ez volt mind a 
hazai, mind pedig a külföldi piacok legjelentősebb magyar árucikke.76 

Az Észak-Magyarország középső részén fekvő lévai uradalom igen 
alkalmas volt a szőlőtermelésre. Az északkeleti fekvésű Ung megye 
erdősebb, hegyesebb tájain pedig — a szőlőtermelés mellett — első
sorban a pásztorkodó állattenyésztés és a fakitermelés virágzott.77 

A Dobó-birtokok két nagy csoportja az egymástól eltérő viszonyok 

72 V Ö . Csipes Antal: i . m . G y u l a , 1971., 148—149. o . 
73 Hóman Bálint—Szekfű Gyula: Magyar történet. IV. k. Budapest, é. n. 201. o. 
74 Borovszky Samu: Bars vármegye. Budapest, é. n. 374. o. 
75 Csipes Antal: i. m. Gyula , 1971., 13. o. 
7ö Horváth Mihály: Az ipa r és ke reskedés tö r t éne te Magyaro r szágban a h á r o m utolsó szá

zad alat t . Kisebb Tör téne lmi Munká i III. k . Pest , 1868., 36. o. Maksay Ferenc (szerk.) : U r b á 
r iumok XVI—XVII. század. Budapes t , 1959., 15. o. 

77 Csipes Antal: i. m. Gyula, 1971., 16. o. 
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miatt más és más módon nyújtott jövedelmet földesurának. A közép
északi területeken a majorsági gazdálkodás, tehát a földesúri áru
termelés tendenciája volt erősödőben, míg az északkeleti megyékben 
éppen ellenkezőleg, a paraszti árutermelés fokozódott jelentősebb mér
tékben.78 Ebből következően a közép-északi megyékben a parasztság
nak az aliódiumok szükségleteinek kielégítését célzó terhei (robot) 
növekedtek, míg az északkeleti megyékben a termény-, állat- és pénz
szolgáltatások szaporodtak.79 

Dobó István birtokában találjuk a szerednyei, palóci, ruszkai, lévai, 
véglesi, gönci, telMbányai uradalmakat; összesen 86 települést. Ebből 
Ung megyében 27, Barsban 20, Hontban 17, Beregben 13, Zólyomban 
6 és Abaújban 3 település helyezkedett el. Ezek közül 5 volt mező
város (oppidum), amelyek a bányászat és kereskedelem által váro
siasodásra kedvezőbb feltételekkel rendelkező észak-magyarországi 
megyékben helyezkedtek el, mégpedig Bars megyében Léva és Bars, 
Zólyomban Nagyszalatna, Abaújban Gönc és Telkibánya. A 86 hely
ségben mintegy 2000—2200 család élt. A Dobó-család birtoka az 
1560—1570 közötti évtizedben mintegy 460 000 katasztrális hold körül 
mozgott. Ez akkor már a Felvidék egyik leghatalmasabb birtokkomp-
lexumát jelentette.80 

A Dobó—Balassa-féle főúri ellenállás 

Még kevésbé él a köztudatban Dobó István és Balassa János „ösz-
szeesküvése". A kortársak közül Forgách Ferenc történetíró azt ál
lítja, hogy az egész Dobó-per csak kiagyalt vád. Célja, hogy hamis 
vádak és Dobó ellenségeinek koholt tanúvallomásai alapján Dobót 
fej- és jószágvesztésre ítéljék, s így vagyona a kamarára, illetve 
Miksa királyra szálljon. Másrészt azt akarták elérni, hogy a gazdag
sága és katonai tehetsége miatt Miksára esetleg veszedelmet jelentő 
Dobót eltegyék láb alól. Forgách Ferenc a pert az ismert Illésházy-
perhez hasonlítja, mert — szerinte — mindkét per rugói azonosak.81 

Hogyan ítéli meg Dobó szerepét Istvánffy Miklós történetíró, aki 
nemcsak mint kiváló humanista, hanem mint Miksa egyik főembere 
is jelentős szerepet játszott.82 Istvánffy elvakult híve volt a Habs
burgoknak, gyűlölte mindazokat, akik az idegen dinasztia ellen tör-

78 Maksay Ferenc: Parasztság és majorgazdálkodás a XVI. századi Magyarországon. Érte
kezések a történeti tudományok köréből, 7. sz. Budapest, 1958., 11. o. Id. Csípés Antal: i. m. 
Gyula, 1971., 23. o. 

79 Csipes Antal: i. m. Gyula , 1971., 23. o. 
80 Demkó Kálmán: Magyarország had i ere je a XVI. században. HK1. 1916. 26. o. Id. Csi

pes Antal: i. m. Gyula, 1971. 26. o. 
81 Forgách Ferenc: i. m. Pest, 1866., 416—422. o. — Forgách Ferenc mint püspök és magas 

világi hivatalt betöltő kiemelkedő humanista sértett önérzetből — megelégelve a Habsburgok 
elnyomó uralmát — lemondott viselt tisztségéről és kérte Miksát, hogy tanulmányai folyta
tása végett engedje Itáliába. El is utazott, de nem tért vissza a királyi Magyarországra, ha
nem Erdélyben telepedett le. Ennek okát a Miksa és a kamara iránti ellenszenvével, illetve 
gyűlöletével magyarázhatjuk. Ezért igyekezett — nem alaptalanul — a Dobó-pert is Miksa és 
a kamara nyakába varrni; kevesen ismerték nála közelebbről a kamara aljas mesterkedé
seit. Vö. Sörös Pongrác: Forgách Ferenc. Századok, 1894., 644—647. o.; Bíró Ferenc: Forgách 
Ferenc mint történetíró. Kolozsvár, 1908. 

82 székely György (bev.) Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. Budapest, 1962., 7— 
36. o. 
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tek, vagy uralmát gyengíteni törekedtek. Érthető, hogy a készülő 
„összeesküvést" is olyan szemmel nézte, s mindazokat, akik ebben 
az ügyben gyanúsak voltak, ellenszenvvel és elfogultan ítélte meg. 
Hogy elfogultságában erkölcsi felfogása sem gátolta, elég, ha utalunk 
az Illésházy-perben tanúsított dicstelen szerepére. Bár Dobó szemé
lyét ebben az ügyben ellenszenvesen igyekszik beállítani, mégsem 
meri határozottan kijelenteni, hogy Dobó valóban „hűtlen" lett volna. 
Dobó szerepének megítélését „az olvasó ítéletére" bízza.83 

A két korabeli történetíró után nézzük meg a későbbi korok néhány 
reprezentáns történetírójának véleményét. Károlyi Árpád a Századok 
1879. évfolyamában igen alapos és gazdag forrásanyagra támaszkodó 
tanulmányt jelentetett meg a Dobó—Balassa-féle „összeesküvés" tör
ténetéről. Istvánffy és Forgách elbeszélő forrásai, a török, lengyel és 
velencei követ jelentések, valamint az e tárgyban felkutatott egyéb 
okmányok összevetése alapján arra a következtetésre jutott, hogy bár 
az összeesküvés csírájában, vagy legalább gondolatban megvolt, a 
mozgalom még nem volt olyan jelentős, hogy az Miksa helyzetét 
veszélyeztette volna. Csak a követek jelentései és Dobó ellenségei 
igyekeztek azt felfújni. Károlyi Árpád véleményét így összegezi: 
„ . . . Miksa nem azt az álláspontot foglalta el ez üggyel szemben, 
melyet Forgách Ferenc neki tulajdonít, s hogy a conspirálók nem 
voltak olyan bűnösök, mint amilyeneknek őket csak az 1569-ki tör
vénykönyv is feltünteti".84 Nekünk azonban világosan kell látnunk, 
hogy Károlyi Árpád, a Ferenc József-korabeli Magyarország Habs
burgok iránt lojális történetírója azért igyekszik „Dobóék bűnössége 
mértékét a legkisebbre leszállítani", hogy a „szándékosan tévedő 
Forgách corrigálása mellett Miksát az ellene támasztott vád alól 'ki
tisztázza". Tehát maga Károlyi Árpád is nyíltan bevallja, hogy a 
hazánk_ önállóságának csorbítására törekvő Habsburgok és a bécsi 
központi kormányszervek szerecsenmosdatása a célja.85 

Szekfü Gyula, a Horthy-korszak szellemtörténeti irányzatának leg
kiemelkedőbb képviselője, így ír a Dobó—Balassa-féle „összeesküvés
ről" : „ . . . Ferdinánd mindössze ké t ura t fogatott el ítélet nélkül, s 
egyrészt ezt is magyar tanácsosai helyeslésével tette, másrészt ki is 
eresztette őket a fogságból. Miksa alatt egy hasonló eset tör tént ; 
Dobó Istvánnak és Balassa Jánosnak az 1569-i országgyűlésen történt 
elfogása, kiket a János Zsigmondhoz pártolás terhelt, de ők is sza
badon eresztettek, miután az őket leginkább terhelő levelekből k i 
derült, hogy egy nyugtalan embernek, Kenderessy Mihálynak (?) ha
misításai voltak. Ez, összeesküvés gyanúja, bármily ártatlanul ér t is 
királyhű, érdemes embereket, egy most felbukkanó realitásnak k i 
fejezője volt, s mint ilyen, föld alatti morajként előre jelezte a követ-

83 Istvánffy Miklós: Regni Hungar ic i His tór ia . Köln, 1685. l ib . XXIV. p . 330—332.; Istvánffy 
Miklós: i. m. Ford . Vidovich György . Debrecen , 1868., 569—572. o . ; Nagy Ivan: I s tvánffy 
m u n k á j a fordí tásairól , Századok, 1869. es-*-« 

84 Károlyi Árpád: Dobó Is tván és Balassa J á n o s összeesküvésének tö r tene téhez . Száza
dok, 1879., 597. o. . »*<-*. 

85 Káro ly i Árpádra , a tö r téne t í ró ra lásd Leererer Emma: A m a g y a r polgári t ö r t é n e t í r á s 
rövid tö r téne te . Kossu th Könyvkiadó , Budapes t , 1969., 77—79. o. 
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kező század nagy megmozdulásait".86 íme, Szekfü Gyula is mint 
„ártatlanul" szenvedő embert szerepelteti Dobót! A Habsburg-ellenes 
mozgalmakat ma már nem kell szépítgetni, lényeges jegyeiket elhall
gatni. Nem szükséges tehát mindenáron Dobóék „ártatlanságát" bi
zonygatnunk. 

Mohács után a magyar királyság a több államot magába foglaló 
Habsburg birodalom korlátolt önrendelkezésű része lett.87 A Habs
burgok kezdettől fogva arra törekedtek, hogy országaikat a rendi 
szervek fölött álló központi hivatalok révén egységes kormányzat alá 
vonják. Bár Csehország és Magyarország formailag önálló királyság 
maradt 1526 után is, az osztrák tartományokkal közös uralkodó a 
külügy, a pénzügy és a hadügy tekintetében birodalma minden or
szágát egységes irányítás alá vonta. E fontos ügyeket a bécsi udvar, 
illetve annak egyes szakszervei: a Titkos Tanács, az Udvari Kancel
lária, az Udvari Kamara és a később, 1556-ban létrehozott Udvari 
Haditanács látta el. Különösen a Titkos Tanácsnak volt nagy szerepe, 
mert a király a magyar országgyűléssel történő érintkezésében ettől 
a szervtől kapta a javaslatokat. Az Udvari Kancelláriában a magyar 
ügyeket külön magyar titkár intézte ugyan, aki azonban alá volt 
rendelve az Udvari Kancelláriának. Az Udvari Kamara szintén felet
tes hatósága volt a pozsonyi Magyar Kamarának. Az Udvari Hadi
tanács pedig megalakulása után az egész Habsburg birodalom leg
főbb hadügyi intézője lett. Ezekben a kormányhivatalokban magyarok 
szinte semmi szerepet nem játszottak. 

A magyar hatóságok szerepe még az ország területén belül is má
sodlagossá vált és csak azokon a területeken működhettek, ahol a 
központi kormányzat hatáskörének nem állottak útjában. A volt 
királyi tanács jogutóda, a magyar tanács csak alkalmakként ült össze. 
Az idegenben tartózkodó királyt képviselő helytartóság 1542-től ál
landóan ülésező szerv lett, de hatásköre csonka volt, mert nem fog
lalkozhatott pénzügyekkel és az országban állomásozó idegen kato
naság felett sem rendelkezhetett. Ferdinánd megszüntette a kincs
tartóságot, helyette az előbb Budán, majd Pozsonyban működő Ma
gyar Kamarát hozta létre. A magyar hatóságok közül a legnagyobb 
hatáskörrel a központi bíróságok rendelkeztek, amelyek a nádori hely
tartóval és az országbíróval együtt a vérmegyéktől fellebbezés útján 
felkerült perekben intézkedtek.88 

A rendi ellenállás azonban megakadályozta az egységes központi 
kormányzat kialakulását. Egyedül a pénzügyi és katonai igazgatás 
terén sikerült I. Ferdinándnak az egyes országok hivatalait központi 
szerveknek (Hofkammer, Kriegsrat) alárendelni. Az 1530. május 8-ra 

86 Hóman Bálint—Szekfü Gyula: Magyar történet. Hetedik kiadás. III. k. Budapest, 1943., 
334. o. 

87 Elekes Lajos: Rendiség és központosítás a feudális államokban. Budapest, 1962., 92. o.; 
Irányelvek a Magyarország története c. egyetemi tankönyv 1/2. kötetes 1526—1711-ig terjedő 
részének átdolgozásához. Századok. I960.. 1—3. sz. 281—282. o. 

88 H. Balázs Éva—Makkal László (szerk.) : A Magyarország története 1526—1790. A késői 
feudalizmus korszaka. Egyetemi tankönyv. Budapest. 1962., 34. o.; Makkal László: Az abszo
lutizmus társadalmi bázisának kialakulása az osztrák Habsburgok országaiban. Történelmi 
Szemle, I960.; 2—3. sz. 193. s. köv. o.; Benda Kálmán: Habsburg-politika és rendi ellenállás 

a XVII. század elején. Történelmi Szemle. 1970. 3. sz. 410. sz. köv. o. 
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Pozsonyba összehívott országgyűlés I. Ferdinándhoz intézett felter
jesztése az alábbiakban jellemzi a Habsburg-uralom alatt álló ország 
helyzetét: „Az ország összes rendéi panaszkodnak, hogy Felséged 
uralkodása óta szabadságunk nemcsak nem marad meg épen, de fel 
is függesztették a z t . . . Felséged alatt hazánk a szabad ország jellegét 
is elveszítette. Nincs Felségednek magyar tanácsosa, alig vannak 
magyar tisztei, várparancsnokai, ha csak azok is nem névleg. A ha
talmat idegenek, ügyeinkben teljesen járatlanok bírják: ezek intézik 
teljes belátásuk szerint a hadügyet — láthatja Felséged, milyen oko
san és szerencsésen —, ezek hívnak össze országgyűléseket, ezek pa
rancsolnak Felséged nevében és hatáskörében..." A bécsi udvar és 
a magyar rendek viszonya a fel-felvetődő gravamenek ellenére I. 
Ferdinánd uralkodása idején egészében harmonikus volt. A rendek 
hangulata akkor vált általában kedvezőtlenné, ha a király nem biz
tosított elég haderőt a török támadások idején. Egyébként az ural
kodó számos magyar főúr szolgálatát vette igénybe, nem egyszer ma
gas méltóságra emelve őket.89 

Dobó István és az egész ország életében jelentős fordulatot hozott 
I. Ferdinánd királynak 1564-ben bekövetkezett halála. Fia, Miksa 
uralkodása elé nagy bizalommal tekintettek a rendek, mert tehetséges 
és alapjában véve jóindulatú uralkodónak tartották.90 De nemsokára 
egymás után jelentek meg olyan intézkedései, melyek a rendi alkot
mányt és a rendek önérzetét sértették. Kiéleződött az az évszázadokig 
tartó küzdelem, melynek során az osztrák Habsburgok Magyarország 
rendi „alkotmányának" korlátai között lépésről lépésre próbálták ha
talmukat a rendekkel szemben megszilárdítani. A Titkos Tanács (Ge
heimer Rat), az Udvari Kamara (Hofkammer) és a Haditanács (Kriegs
rat) sikeresen ki tudta kapcsolni a magyar rendek beavatkozását a 
külpolitikai és katonai ügyekből. 

Az 1569 februárjában Bécsben összehívott magyar tanácsosok — 
hat főpap és négy főúr — tolmácsolták Miksa előtt a rendek pana
szait: az ország fontos ügyeit idegenek tárgyalják, azokról a magya
rok tudomást sem szereznek; a Magyar Tanács tekintélye a legalsó 
fokra süllyedt; ha az udvar magyar vonatkozású ügyről értesülést 
akar szerezni, akkor sem az egyébként illetékes országtanácshoz, ha
nem az udvar érdekeit kiszolgáló kamarához fordul; ha valaki ügyét 
a királyhoz terjeszti fel, azt vagy a kamarához, vagy a Haditanácshoz 
utasítják, ahonnan azután hosszas lótás-futás, várakozás után is gyak
ran dolgavégezetlenül kell hazamennie. A magyar kamarai tanácso
sok a király kedvét keresve nem egyszer az ország törvényei ellen is 
vétenek, amiből tulajdonképpen kára lesz az udvarnak, mert ezzel is 
nő a magyarok elkeseredése és a királytól való elidegenedése. Sőt 
peres ügyekben a kamara olyan erőszakos nyomást gyakorol a bírákra, 
hogy azokban a feleknek nincs bizalmuk. Mindehhez járulnak még 

89 R. Kiss István: A m a g y a r he ly t a r tó t anács I. F e r d i n á n d k o r á b a n . Budapes t , 1908. 26—27. 
o.; Hóman Bálint—Szekfü Gyula: i. m. III . k . Budapes t , 1943., 168—228. o. Az uj n a g y b i r t o k 
kifejlődése és nemzeti szerepe. 

90 Miksa je l lemzésére lásd Károlyi Arpád: i. m. Századok, 1879., 399—400. o. 
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az idegen kapitányok és zsoldosok fékevesztett pusztításai az ország
ban.91 

Mivel a kincstár súlyos nehézségekkel küszködött, az udvar és a 
Magyar Kamara egymással versenyezve keresett új pénzforrásokat 
és a földbirtokra vetett szemet. Az idegen elnyomó hatalom a kiadá
sok fedezésére megkezdte a nemesi birtok elkobzását és felhasználá
sát. Midőn az 1567. évi országgyűlésen a rendek a János Zsigmond
tól visszafoglalt s a végvárakhoz csatolt jószágokat előbbi tulajdono
saiknak akarták visszaadni, a király a kérést kereken megtagadta, 
mondván, hogy azok „jure belli" egyedül őt illetik.92 Ez a földesúri 
hatalom és jog teljes megsértését jelentette, amelybe a rendek nem 
nyugodtak bele, és csak akkor csendesedtek le, amikor a király a 
birtokok visszaadásának kérdésében megváltoztatta álláspontját.93 

Lényegében ugyanezeket a sérelmeket tartalmazza az a jelentés is, 
amelyet Giovanni Michiel 1569. január 27-én küldött haza Velencébe: 
„Magyarország e pillanatban még csöndes, de csak egy kicsike, jelen
téktelen esemény kell, hogy lángba boruljon, hogy nagy veszedelem 
törjön ki, annyira általános az elégedetlenség, s annyira nagy az or
szág főbbjeinek habozása.94 Ugyanakkor Bécs nem tekintette sürgős 
feladatának a török kiűzését és Magyarország szenvedéseinek meg
rövidítését. A Habsburgok törökellenes erőfeszítései Magyarországon 
csupán arra irányultak, hogy a hódítás útját Bécs és az örökös tar
tományok előtt elreteszeljék. A törökkel megkötött békék a magyar 
földesuraknak nem sok jót hoztak; főleg az északi országrész déli 
védtelen megyéiben fekvő birtokok (itt voltak Dobó István birtokai 
is) forogtak állandó veszélyben. Már pedig a Habsburg Monarchia tör
téneti szerepének pozitív vonása épen abban állt ebben a korszakban, 
hogy részt vállalt a török európai előnyomulásának feltartóztatásá
ból.95 

A magyar rendek elégedetlensége különösen akkor öltött viharos 
méreteket, amikor az 1566-i török hadjárat idején a Győrnél táborozó 
tekintélyes királyi haderő semmit sem tett Szigetvár felmentésére, 
sem a török sereg visszavonulásából adódó lehetőségek kihasználása 
érdekében. A törökkel szembeni tehetetlenségnek ez a lelepleződése 
és az 1568-ban megkötött drinápolyi béke okozta a rendi ellenállás 
első nyílt fellépését és tiltakozását az idegen uralom formájában je
lentkező Habsburg centralizációval szemben. „A magyarok már jó 
ideje az osztrák ház rendelkezése és oltalma alatt állanak — vetik 
fel az 1577. évi hadi tanácskozásokon —, eddig azonban legtöbb kárt 

91 Wertheimer Ede: A velencei diplomácia különösen a XVI. és XVII. században. Száza
dok, 1877., 119. o.; Károlyi Arpád: i. m. Századok: 1879., 402—403. o. 

92 Károlyi Arpád: i. m. Századok, 1879.. 402—404, o.; Corpus Ju r i s 1526—1608. Budapes t , 
1899., 577. o. 

93 Uo. 
94 Károlyi Arpád: i. m. Századok, 1879., 404. o. 
95 HL. Törökkori iratok gyűjteménye, 1564. Nr. 324. Nagy István hírszerző értesíti Dobó 

Istvánt, Bars megye főispánját, hogy az esztergomi bég Korponát akarja megtámadni. 1564. 
január 25.; Uo. Dobó István jelentései a török lovasság és martalócok pusztításairól Léva 
és Végles környékén. Léva, 1564. április 5.; Uo. 1565. Nr. 346. Horváth György és Bakay had
nagy értesítik Horváth Bertalan lévai főkapitányt, hogy a budai pasa Korpona ellen indul. 
Bakabánya, 1565. július 29.; Irányelvek a Magyarország története c. egyetemi tankönyv 1/2. 
kötete 1526—1711-ig terjedő részének átdolgozásához. Századok, I960., 1—3. sz. 281. o. 
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ők szenvedtek és a legtöbb veszély őket érte a halálos ellenségtől, 
elvesztvén emellett országuk és népük legnagyobb részét: az ellen
ség most is naponta megsemmisíti, elpusztítja, agyonveri őket és oda 
jutottak, hogy már csak kis maradék van belőlük és habár őket e 
részről oltalmazni akarták, mégis ők szenvedték a legtöbb vesztesé
get; világos tehát, hogy azon meggyőződésre és gondolatra jutottak, 
miszerint mentől tovább vannak német kormány alatt, annál inkább 
tönkre jutnak. — Azért is ügyeik rendezésére jobb tanácsot nem 
tudnak maguknak adni, mint magukat a török uralomnak megadni, 
vagy a lengyelhez vagy Erdélyhez csatlakozni..." Az ezután kialakult 
magyar közhangulatot jól érzékeltetik a XVI. század második felé
ből keltezés nélkül ránk maradt levél sorai: „ . . .mindig esmértem, 
hogy ő felsége az szegény nyomorult országot meg akarja ótalmazni, 
de most már látom az ő felsége erőtlen voltát és hogy ő felsége után 
az ellenség az határra szinte bennünket szorított, ő felsége csak paizs-
nak tart bennünket."96 

Miksa trónra lépése után mind több és súlyosabb sérelem érte az 
öregedő Dobó Istvánt is. 1561. április 15-én kinevezték a bányavá
rosok főkapitányává; e minőségében legfontosabb feladata a bánya
városok védelmének a megszervezése volt. Miután 1563-ban elhatá
rozták a Dunán inneni főkapitányság felállítását, Dobónak a bánya
városok főkapitányi tiszte a következő évben megszűnt.97 De még 
ennél is súlyosabban érintették őt a birtokait fenyegető veszedelmek. 
Miksa 1567 és 1568 folyamán többször tárgyalt a kamarával, hogyan 
lehetne az egyik legjobban jövedelmező birtokot, Gönc mezővárost 
Dobótól elvenni.98 Amikor 1566-ban a Győr mellett összegyűlt tekin
télyes királyi sereg a török Szigetvárnál elszenvedett vérveszteségét 
és a szultán halálából adódó kedvező lehetőséget kihasználatlanul 
hagyva tétlen táborozás után feloszlott,99 Dobó is felismerhette, hogy 
az udvarnak nem célja az ország felszabadítása. Kiábrándulását fo
kozta, hogy a következő években a német zsoldosok Ung megyei bir
tokain három falut teljesen kifosztottak és elpusztítottak, és hogy 
szinte még ebben az évben a Léván állomásozó királyi zsoldosok a 
vár környékén fekvő birtokain tönkretették a szőlő- és gyümölcster
mést, a jobbágyoktól pedig gabonát és takarmányt raboltak el.100 

Dobót azonban nemcsak a pusztításaikról jól ismert kódorgó zsoldo
sok jelenléte háborította fel, hanem maga az eljárás is, hogy a királyi 

96 Geöcze István: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben. HK. 1894. 654. o. Jegyzőkönyv az 
1577-ik évben Ernő főherceg elnöklete alatt megtartott hadi tanácskozásokról; Barabás Samu: 
A pártváltozások történetéhez 1550. körül. TT.. 1888., 798. o.; Károlyi Árpád: i. m. Századok, 
1879., 401. o. 

97 Matunák Mihály: Végles vá ra 20—21. o. Id. Csipes Antal: i. m. Gyula, 1971., 159. o. 
98 Iványi Béla: Gönc szabadalmas mezőváros története. Debreceni Tisza István Tudomá

nyos Társaság Honismertető Bizottságának Kiadványai. II. k. Debrecen, 1926., 35. o. 
99 Wagner, Georg: Maximilian II., der Wiener Hof und die Belagerung von Sziget. Ru-

zsás Lajos (szerk.) : Szigetvári Emlékkönyv. Budapest, 1906., 237—269. o. 
100 országos Levéltár Budapest (továbbiakban OL), Dica Ung megye 1567. film. 1656. tek.; 

Uo. Arch. Fam. Dobó, Dobótól „d" jelű levél. Dobó tisztje, Bay János 1568. dec. 26-an arról 
tudósítja, hogy német katonaságot vezényeltek Szerednyére: OL. Arch. Fam. Dobo, Dobóhoz, 
23. sz. levél. Id. Csipes Antal: i. m. Gyula, 1971. 160. o. 
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hatalmat képviselő kassai kapitány, Rueber János, még az ő tulajdon
jogát is megsértette Szerednye megszállásával.101 

Mindezek betetőzését jelentette az évtizedekig elnyúló híres Tege-
nyey-per. Ez a Dobó-testvéreknek oly sok bosszúságot okozó ügy még 
az 1540-es évek közepére nyúlik vissza.102 Dobó István és testvérei, 
Domokos és Ferenc, 1544 áprilisában Tegenyey Tamás Ung megyei 
birtokos nemesi kúriájára s birtokaira törtek. Tegenyeynek több job
bágyát nyolc ökörrel együtt Palóc várába kényszerítették, továbbá az 
özvegy Nagy Dorottyának törvényesen Tegenyeyt illető (ahogy azt 
Tegenyey állította) ingóságai közül két ökröt embereik segítségével 
elhajtottak és azt az özvegynek visszaadták. Továbbá Tegenyey mar
háit a falu csordájából kiszakították és Palócra hajtották. Azonkívül 
1547 júliusában Tegenye határából egy darab szántóföldet Palóc ha
tárához csatoltak, végül 1547. augusztus 9-én fegyvereseikkel meg
támadták Tegenyey nemesi udvarházát és Nagy Dorottyának az ott 
levő négy ökrös szekerét az udvarból elhajtották. 

Tegenyey legelső dolga volt, hogy a hatalmaskodó Dobó-testvérek 
ellen 1548-ban főbenjáró pert indítson. Mivel megesküdött a panasz 
valódiságára, 1551. március 5-én a három Dobó fiútestvért fej- és 
jószágvesztésre ítélték. Az ítéletet azonban nem hajtották végre; Fer
dinánd király oly feltétellel adott kegyelmet a fej- és jószágvesztés 
büntetése alól, hogy fejváltság (homagium) címén mindegyikük 200— 
200 aranyforintot fizessen Tegenyeynek.103 

A per ezzel valószínűleg be is fejeződött volna, ha 1548-ban a 
Dobók be nem perelik Perényi Gábort Sárospatak jogtalan bitorlása 
miatt. A volt Pálóczy-vár ügye nyilvánvalóan Dobóék javára dőlt 
volna el előbb-utóbb, ezért Perényi Gábor e perben csak úgy remél
hetett sikert, ha valamilyen úton-módon a Dobó-testvéreken végre
hajtják a Tegenyey-perben először kimondott halálos ítéletet. Ezért 
1559 májusában a Tegenyey özvegyétől megvette a pert és felújította. 
Célját azonban nem érte el, mert a király még ez év november 20-án 
ismételten megkegyelmezett Dobóéknak. 1563. szeptember 1-én az 
özvegy kártérítés fejében a Dobó-testvérekkel végleg kiegyezett, de 
Perényi ebbe sem nyugodott bele és ismét fel akarta újítani a pert.. 
1567-ben bekövetkezett halálával úgy látszott, hogy a Dobók végre 
megszabadulnak ettől a zaklatástól. Csakhogy ekkor az ügy új for
dulatot vett. Dobó István ugyanis a Sárospatak birtokáért folyó pert 
most már a kamara ellen folytatta, mivel Perényi halála után az vette 
birtokába a várat. A pert Dobó meg is nyerte, s akkor az örökösen 
pénzhiánnyal küszködő kamara Tegenyey özvegyétől átvette a Dobók 
elleni pert. Ezután Dobó István újabb formában tapasztalhatta az 
udvarnak a magyar birtokosokkal szemben tanúsított rosszindulatát.104 

János Zsigmond erdélyi fejedelem a királyi Magyarország rendei-

101 OL. Arch. Fam. Dobó, Dobóhoz, 32. sz. levél. 
102 A per alapját szolgáltató hatalmaskodásokat Gyárfás István leírása alapján ismerjük, 

(i. m. Budapest, 1879., 78—79. o.). 
103 Gyárfás István: i. m. Budapes t , 1879. 78—79. o. ; Károlyi Arpád: i. m. Századok, 1879.„ 

408. o. 
104 Gyárjás István: i. m. Budapest, 1879., 80. o. 
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nek elégedetlenségét és a bécsi udvar ellenes hangulatát igyekezett, 
uralmának kiterjesztésére felhasználni. Olyan terv merült fel, hogy 
Miksát a Felvidék főurainak segítségével s a török szultán támogatá
sával Magyarországról kiszorítják, s a „szegény magyarokat a néme
tek zsarnokságától" megszabadítják.105 Ez a nyitánya a következő 
század Habsburg-ellenes küzdelmeinek.106 „ . . . A lelkekben már ott 
volt, mélyen begyökerezve a nemzeti keserűség — írja Szekfü Gyula 
—, annak tudata, hogy az ország idegenek elnyomását szenvedi."107 

Kezdett lábra kapni a velencei követ, Giovanni Michiel véleménye: 
„a németeknek csak kívánatos a magyar faj veszte, a magyar terület 
pusztulása, hogy az ország puszta vadonná válván a német s török 
között e félelmes ellenséget ő tőlük elválassza".108 Valkai András: 
népies énékmondó így gúnyolta ki János Zsigmond és Báthori István 
pártjáról a német király híveit: 

„Vaj magyarok, mely bolondok tü vattok, 
Magyar fejedelmet, kik nem uraltok, 
Nyilvánvaló veszteteket látjátok, 
De hiszem, hogy németté vált gyomrotok." 

II. Szelim szultán azonban nem akarta megtörni az 1568-ban meg
kötött drinápolyi békét, ezért János Zsigmond magyarországi törek
vését nem támogatta.109 Wyss Albert, Miksa törökországi követe pedig 
n a gy ajándékokkal, kitüntetésekkel rávette a Porta főembereit, hogy 
János Zsigmond minden megmozdulásáról értesítsék, amit aztán ő 
azonnal jelentett Bécsbe. így Miksának nemcsak János Zsigmond ter
veit sikerült megtudnia, hanem azt is, hogy kik azok a főurak, akik 
Miksától el akarnak pártolni. E jelentések szerint a mozgalom fő 
irányítója Dobó István sógora, Bocskai György. 

Bocskai felkereste a Miksa fennhatósága alatt élő — elsősorban a 
szomszédos —• főurakat, főpapokat s igyekezett őket tervének meg
nyerni.110 Biztosra vehető, hogy érintkezésbe lépett Dobó Istvánnal és 
Balassa Jánossal is. (Mind a hármuknak Sulyok-lány volt a felesé
gük). Dobó és Balassa ebben az időben az ország legtekintélyesebb 
és leggazdagabb főurai közé tartoztak. Hadi tudományuk és váraik 
fontos tényezők lettek volna e terv megvalósításánál.111 

Miksa eleinte nem vette komolyan a mozgolódást. De később Len-

lOö Károlyi Arpád: i. m. Századok, 1879., 489. o. 
106 Mivel azonban a rendek rászorultak a központi hatalom segítségére, hogy saját jobbá

gyaikat fékentartsák, emellett a honvédelem terhét, a török elleni harc feladatát jelentős 
részben a Habsburg-uralkodókra akarták áthárítani, így nem mertek határozottan szembe
fordulni a Habsburg-elnyomással. Lásd: Irányelvek. Századok, I960., 1—3. sz. 281.282. o.; H. 
Balázs Ëva—Makkai László: i. m. Budapest, 1962., 33—38. o. 

107 Hóman Bálint—Szekfű Gyula: i. m. III. k. Budapeset, 1943., 335. o. 
108 Károly Arpád: i. m. Századok, 1879., 401. o.; HL. Törökkori iratok gyűjteménye, 1564. 

Nr. 331. Csáky Mihály erdélyi kancellár meginti Báthory Miklós szatmári főispánt, n°gy 
.térjen meg" s álljon újra János Zsigmond pártjára. Kolozsvár, 1564. okt. 3 Láttya Nagy

ságod io Báthory Wram, kynek, fay, kynek nem fay az nyomorodott magyar nemzet rom
lása . . ." 

109 Uo. 495. o. . 
110 szalay László: i. m. IV. k. Lipcse, 1854., 355—357. o.; Horváth Mihály: Magyarország, 

történelme, IV, k. Pest, 1871., 338—340., o. 
111 Istvánffy Miklós: i. m. Ford. Vidovich György. Debrecen, 1868., 569. o. 
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gyelországból is hír t kapott János Zsigmond terveiről. Követe egy
más után küldte jelentéseit s nevekkel is szolgált. A szultán követei 
útján felhívta a lengyel királyt, hogy fivérét, János Zsigmondot fi
gyelmeztesse, vessen véget kalandos terveinek, mer t nemcsak Miksá
val, hanem a törökkel is szemben találja magát. Miksa akkor kezdett 
megdöbbenni, amikor arról értesült, hogy Forgách Ferenc, I. Fer
dinánd bizalmas főembere és Gyulaffy László veszprémi kapitány is 
átpártolt János Zsigmondhoz s Erdélybe szökött.112 De Báthori Miklós 
országbírót, a kanizsai parancsnokságtól megfosztott Tahi Ferencet, 
továbbá Török Ferencet, Homonnai Drugeth Gáspárt, Magyar Bálin
tot és Balassa Farkast is a pártosok között emlegették.113 Mindez ter
mészetesen Miksát végül is arra az elhatározásra bírta, hogy meg
tegye a szükségesnek látszó lépéseket a magyar főurak elégedetlen
ségének felszámolására. 

A király az Erdély szomszédságában levő várak őrségét több mint 
4000 katonával megnövelte. Dobó István Ung megyei birtokai — 
éppen Erdély közelsége miat t — veszélyesnek ítélt területen feküd
ték, ezért is vezényeltek német katonaságot Szerednyére.114 Miksa és 
a kamara nyugtalanságához hozzájárult még az is, hogy Dobó és 
Balassa János irigyei és ellenségei is kezdtek mozgolódni; vádaskod
tak, árulkodtak, intrikáltak. így nem csoda, ha az „össszesküvéssel" 
kapcsolatban Dobó és Balassa nevét is emlegették. Miksa eleinte bízott 
Dobóban és nem hitte, hogy a fösvénységéről híres főúr kockára tenné 
vagyonát. De az állandóan érkező hírek és ármánykodások végre az 
ő bizalmát is megingatták. Dobó ezt az 1568 őszén történt események 
után kezdte érezni. 

Dobó István ádáz ellensége, Perényi Gábor 1567-ben fiúutód nélkül 
meghalt, s a törvény értelmében birtoka — így Sárospatak is — a ki
rályra szállott. Dobó most már a kincstárt perelte Sárospatakra vo
natkozó igényével. Ezt a pert meg is nyerte. A királyi kamara azon
ban nem nyugodott bele Sárospatak elvesztésébe, sőt — Forgách 
Ferenc korabeli történetíró szerint — Dobó többi birtokára is vágyott, 
ezért elvesztésére törekedett. Erre alkalmasnak vélte a Tegenyey-ügy 
újrafelvételét. Az özvegytől megszerezte a végrehajtási jogot, s ke
resztül vitte, hogy az első ítélet végrehajtását rendeljék el. Forgáchot 
ebben az ügyben elfogultsággal vádolják, mer t gyűlölte a kamarát. 
Istvánffy Miklós, a másik korabeli történetíró másképpen adja elő 
ugyan az ügyet, de a következmény egy volt: az éppen Pozsonyban 
időző Dobó Istvánt elfogták. Csak szerencsés véletlen folytán — mar
hahajcsárnak öltözve — sikerült elmenekülnie és várába futnia. Dobót 
ez az ügy óvatossabbá tette. A következő év januárjába hirdetett or-

112 Károlyi Arpád: i. m. Századok, 1879. — János Zsigmond már azzal a határozott kérés
sel állott elő, hogy a szultán adja neki Székesfehérvárt, s ő az egész magyarságot egyesíteni 
fogja jogara alatt; Véghelyi Dezső: Életrajzi adatok. Századok, 1869., 497. o. (Gyulaffy László 
volt veszprémi kapitányról) ; Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. Buda
pest, 1922., 216. s. köv. o. ; Garády: Verancsics összegyűjtött munkáinak ismertetése. Száza
dok, 1874., 123. o. Verancsics Antal 1568. nov. 10-én arról tudósítja Draskovics György zágrábi 
püspököt, hogy „Forgách Ferencünk minap az erdélyi fejedelemhez pártolt . . ." 

113 Istvánffy Miklós: i. m. Ford. Vidovich György. Debrecen, 1868., 572. o.; Szalay László: 
i. m. IV. k. Lipcse, 1854., 357. o. 

Ít4 OL. Arch. Fam Dobó, Dobóhoz, 23. sz. levél. 
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szággyűlésre nem ment el. Igaz, azt el is halasztották, állítólag azért, 
mer t Miksa nem mer t a gyűlésen megjelenni. 

A király Dobóval mindenáron tisztába akart jönni. Ezért levelet 
írt neki, melyben kérte, hogy februárban a magyar tanácsosok Bécs
ben tar tandó gyűlésén okvetlenül jelenjék meg. A bizalmas hangú 
levélben így ír: „ . . . Oly ügyek fognak megbeszélésre kerülni, me
lyeik megvitatásánál okvetlen jelen kell lenned, ez alól semmiféle 
menfegetődzéssel nem szabad k ibú jnoH. . . Ne bántson az téged, hogy 
az elmúlt napokban Pozsonyban letartóztattak, hidd el: az a mi tud
tunk és akaratunk ellenére történt, mint azt megérkezésed alkalmá
val tőlünk megtudhatod. Mikor boldog emlékezetű atyánk veterán 
hívei, kik közül egyedül te vagy még életben, előttünk mindig a leg
kedvesebbek voltak: gondolhatod-e, hogy ellenük valamit tenni, őket 
bántalmazni, a legtávolabbról bár, szándékunkban lehetne."115 

Hasonló hangú levelet írtak Dobónak Trautson János, Miksa fő
udvarmestere és Dobó barátja, továbbá Liszti János veszprémi, és 
Bornemissza Pál nyitrai püspök is. Valamennyien biztosították Do
bót, hogy bántódása nem lesz, de szükségesnek tart ják megjelenését, 
hogy ezzel a gyanúsításoknak elejét vegye. Valószínű, hogy ennyi 
biztatás u tán Dobó el is ment volna Bécsbe, ha köszvénye oly súlyosra 
nem fordult volna, mely elutazását lehetetlenné tette. Elmaradása 
persze a gyanút még élesztette. 

Balassa Jánosnak és Dobó Istvánnak tudomására jutott, hogy a 
királynak egy levél van birtokában, melyet állítólag Balassa írt volna 
János Zsigmondhoz, s melyben mind a ketten mint János Zsigmond 
terveinek támogatói szerepelnek. Mivel Balassa soha ilyen levelet 
nem írt, elment Miksához, hogy magát tisztázza. Miksa szívesen fo
gadta Balassát, s kijelentette, hogy elfordulását nem is tételezte fel 
róla. Dobó betegsége miat t testvérének, Annának fiát, Zeleméry 
Lászlót küldte el, akit a király hasonló szívességgel fogadott. Zele
méry kérte Miksát, hogy Dobó hűségében ne kételkedjék, mire a ki
rá ly azt felelte: „Mondtam a múltkor is, hogy én Dobó hűségében 
nem tudok kételkedni". Egyben megüzente neki, hogy az augusztus
ban tartandó országgyűlésen okvetlenül jelenjék meg.116 

Az augusztusi országgyűlés közeledtével Miksa emberei mindent 
elkövettek, hogy Dobót várából kicsalják és végre színvallásra bírják. 
Ezért Trautson főudvarmester és Liszti veszprémi püspök, akik mind
ket ten jóakarói voltak Dobónak, újra írtak neki, hogy az augusztusi 
országgyűlésen okvetlen jelenjék meg. Biztosították, hogy nem lesz 
semmi bántódása, ezt üzeni Miksa is. Saját érdeke, hogy a sok szó
beszéd alól tisztázza magát a király előtt. Ennyi biztatás és ígéret 
után, bármennyire is beteg volt Dobó, a pozsonyi országgyűlésen meg 
kellett jelennie. Hiszen elmaradása még jobban élesztette volna a vele 
szemben táplált gyanút. 

Az országgyűlésre Miksa ugyanazon a napon érkezett meg, mint 

115 Miksa Dobónak 1569. Jan. 8. Comitialia. Id. Károlyi Arpád: A Dobó—Balassa-féle ősz-
tszeesküvés tö r téne téhez 1569—72. Budapes t , 1879., 32. o. 

116 ü o . 34. o. 
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Dobó. À király nagy kísérettel jött; testőrein kívül még öt német 
zászlóalj gyalogost is hozott magával, akik megszállták a vár kapuit 
és az őrállásokat. Az országgyűlés először a soron levő ügyeket t á r 
gyalta. Ezek végeztével a király a várba összehívta tanácsosait s kö 
zölte, hogy a rendek legfőbb kívánságait teljesítette. Ezzel is han
gulatot akar t maga iránt kelteni. Ekkor rá tér t Dobóék ügyére. A 
király kíséretében levő velencei követ többek között így ír: „ . . . a k i 
rály azután jól választott, komoly hangon, fájdalma, neheztelése ha
tásos kifejezésével (amint őfelsége az efféléknek nagy mestere), tud-
tokra adta az elfogottak bűnét, mely abban áll, hogy titkos egyet
értésben az erdélyi fejedelemmel, ehhez pártolni, s őfelsége ellen fel
lázadni szándékoztak. . ."117 

Hosszas vita után a tanács megállapodott abban, hogy a király 
tegyen ebben az ügyben belátása szerint. Miksa — adott szava elle
nére — Dobó Istvánt és Balassa Jánost letartóztatta, s ezzel bebizo
nyította, hogy biztató levele, melyet Dobónak írt, csak arra volt jó, 
hogy kelepcébe csalja.118 Letartóztatása nagyon érzékenyen érintette 
Dobót, hiszen azoktól kellett azt elszenvednie, akiket egész életén 
keresztül híven szolgált: „ . . . ifjú korom óta öreg koromig — írja 
Dobó — felséged hűségében különböző csapásokban vérem ontásával 
rendületlenül helytálltam". 

Dobó és elfogott társa, Balassa János, élőszóban és folyamodvá
nyaikban tiltakoztak a vád ellen, hangoztatták, hogy a felmutatott 
levél hamis, minden ellenük emelt vádat koholtnak tartották, melye
ket csak ellenségeik találtak ki, hogy őket elveszítsék. Kérték, hogy 
engedjék őket szabadon, s ők be fogják bizonyítani ártatlanságukat. 
A letartóztatást követő napon az ország rendéi 200 000 aranyat és 30 
kezest (köztük az elfogottak fiait is) ajánlották fel biztosítékul, míg 
a foglyok ügye eldől, ha a király szabadlábra helyezi őket. Miksa 
azonban hajthatatlan maradt, bár megígérte, sőt a foglyokkal levél
ben is közölte, hogy ügyüket minél gyorsabban le fogja tárgyaltatni. 
A király azonban ezt az igéretét sem tartot ta meg.119 

Mikor Dobó megtudta, hogy Miksa eltávozott Pozsonyból, félve 
attól, hogy fogsága hosszú időre nyúlik, ismét folyamodványt ter
jesztett fel a királyhoz, s egyszersmind kérte Bornemissza Pál püs
pököt, valamint Harrach Lénárd titkos tanácsost, hogy támogassák 
a királynál kérelmét. Folyamodványában megtört hangon ismételve 
kérte a királyt, engedje szabadon, hiszen olyan beteg, hogy a hósz

ín Wertheimer Ede: i. m. Századok, 1877. 120. o. 
118 Istvánffy Miklós: i. m. Ford. Vidovich György. Debrecen, 1868., 571. o. ; Fraknói Vil

mos: Magyar Országgyűlési Emlékek V. (1564—1572). Budapest, 1877., 165—170., 174., 177—179., 
190—191. o. 

119 OL. NRA Fasc. 9. Nr. 81. „. . . a iuvenili aetate per varios casus in fidelitate maiestatis 
vestrae sacratissimae cum efíusione sanguinis usque ad senilem aetatem immobilis perstite-
rim"; HHStA Ungarn, Fasc. 426. (Millenium) Humillima supplicatio Stephani Dobo captivi. 
1569. okt. 30. ; Jellemző a rendek meghunyászkodására, hogy a király erélyes fellépése után 
azonnal elhatárolták magukat a mozgalomtól. A rendek az 1569. 3. tc.-ben arra kérték a ki
rályt, hogy híveit ne a János Zsigmondhoz pártolók ,,nagy kegyetlenkedése és elvakult go
noszsága" szerint ítélje meg, mert elhatározták, hogy a „hűséget és állhatatosságot . . . jö
vőre is sértetlenül ápolni és fenntartani fogják; és a hazáért meg őfelségéért (az irántuk és 
veszedelmük iránt való buzgó igyekezetét látva és jövőre is remélve) a végsőkig mindent, SF 
utoljára magát a halált is elszenvedik". Corpus Juris 1526—1608. Budapest, 1899. 591. o. 
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szabb fogságot megtört testi és lelki ereje aligha bírná ki. Felemlí
tette, hogy szamosújvári fogságát annak idején Ferdinánd királyért 
kellett nejével és gyermekeivel elszenvednie, s e fogság alatt szerezte 
azt a betegséget is, amely most oly súlyosan gyötri. Szemrehányást 
tesz a királynak, hogy ha ügyét az országgyűlésen engedte volna tár
gyalni, ő a király és a rendek előtt be tudta volna könnyen igazolni, 
hogy az ellene emelt vádak hamisak, s minden alapot nélkülöznek. 
Ha most hosszabb ideig börtönben kellene maradnia, betegsége a bör
tönben vetne véget életének. Ezért kéri ismételten a királyt, fogadja 
el a rendek által felajánlott kezességet oly formában, ahogyan ő azt 
gondolja, és tűzzön ki ügye tárgyalására rövid határnapot.120 A király 
azonban ismét megtagadja a kérés teljesítését. 

Nézzük most röviden, hogy a „hűtlenség" vádját milyen alapokra 
építették fel. Azt állították, hogy Dobó emberei Erdélyben szabadon 
járnak-kelnek, mindha János Zsigmond alattvalói volnának. Az át
pártolt Gyulaffy Lászlóval levelezésben állott. Jó viszonyt tar tot t fenn 
állítólag János Zsigmond embereivel, a huszti vár kapitányával. Mi
kor a király János Zsigmond betörésétől tartott, kérte Dobót, hogy 
adjon át neki lovasokat. Dobó ezt a kérést azzal utasította vissza, 
hogy a lovasokra neki is szüksége van éppen János Zsigmond ellen. 
Mikor Miksa Dobót felszólította, hogy közölje, mit tud az összeeskü
vésről, Dobó azt válaszolta, hogy neki ilyen mozgalomról tudomása 
nincs. Mikor a háborúról szóló hírek felmerültek, Dobó Léva várát 
nagyon megerősítette. Állítólag egy meg nem nevezett erdőben Dobó 
éjjel találkozott János Zsigmond embereivel, s ott órákig titkos be
szélgetést folytattak.121 

A legsúlyosabb bizonyíték egy elfogott levél volt, melyet állítólag 
Balassa János Erdélybe szándékozott küldeni, s melyben Dobó is 
mint János Zsigmond híve szerepelt, Ez utóbbi volt tulajdonképpen 
az egyetlen tárgyi bizonyíték, amely az „összeesküvésben" Dobó ré 
szességét bizonyította volna. Erről azonban később kiderült, hogy egy 
jellemtelen, pénzsóvár, anyagiakért mindenre képes kilépett papnak 
a hamisítványa, melyet Dobó ellenségei készíttettek vele. A többi 
vád csak gyanúsítás volt, amelynek tanúi jobbára Dobó személyes 
ellenségei, vagy Kenderesyhez hasonló jellemtelen emberek voltak. 
Pedig a király és a kamara emberei mindent elkövettek annak érde
kében, hogy Dobóra vonatkozó terhelő vallomásokat gyűjtsenek. Egy 
titkos bizottság is alakult, amely bejárta az egész országot, hogy Do-
bóék ellen terhelő adatokat gyűjtsön. Ennek feje Radéczy váradi püs
pök volt, Kenderesyhez hasonló jellem, aki mindent elkövetett, csak
hogy az udvar s a bécsi tanácsosok kegyeit megnyerje. Mégsem sike
rült egyetlen olyan tanúvallomást sem szerezniük, amely Dobó tevő
leges részvételét az „összeesküvésben" minden kétséget kizáróan bi
zonyossá tette volna.122 

Az ügyben azonban csakhamar sorsdöntő változás állott be. 1570. 

120 Károlyi Arpád: i. m. Budapes t , 1879., 42. s köv. ö. 
121 U o . 47—54. o . 
122 Uo. 45. s. köv. o. 
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március elején Balassa János a fogságból megszökött; felesége szer
számokat csempészett a börtönbe, ezzel a börtön falán lyukat vájva 
sikerült Pozsony határában lóra kapnia s Lengyelországba menekülnie. 
Dobót ugyan eleinte a szökés miat t még szigorúbban őrizték, de ké
sőbb enyhült a helyzete, amiben több körülmény közrejátszott. Miksa 
Erdély fejedelmével békét óhajtott. Mivel a szultán komoly támoga
tására az 1568. évi drinápolyi béke megkötése után János Zsigmond 
nem számíthatott, nem tudott védekezni a Habsburgok követelései 
ellen. Udvarának egyik hangadója, Bekes Gáspár útján 1570 augusz
tusában Speyerben megegyezett Miksával. János Zsigmond lemondott 
a „választott magyar király" címről, és e helyett felvette az „Erdély
nek és Magyarország részeinek fejedelme" címet, elismerte a magyar 
királyt felettesének és fiúutód nélküli halála esetén örökösének. Az 
egyezmény megerősítése után néhány nappal, 1571 márciusában Já 
nos Zsigmond meghalt. A speyeri egyezménnyel újból megnyílott a 
Habsburgok számára az ú t Erdélybe, s a fejedelemség önállóságának 
elismerésével teljessé vált az ország három részre szakadása.123 

Sorsdöntő volt azonban Dobó helyzetére Kenderesy elfogatása. K i 
derült, hogy ez a minden aljasságra képes ember kém volt, s többek 
között nem átallott még Miksa nevében is levelet hamisítani. Amikor 
elfogták, beismerte azt is, hogy az árulási perben oly fontosnak tar
tott Balassa-féle levelet ő hamisította.124 Mikor Miksának tudomására 
jutott, hogy a per egyetlen tárgyi bizonyítéka valóban hamisítvány, 
megenyhült. Fiának, Rudolfnak megkoronázásakor Dobónak is „meg
kegyelmezett". Dobó 1572. április 16-án írta alá a börtönét megnyitó 
okiratot, amelyben meg kellett ígérnie, hogy a jövőben hű alattvalója 
lesz a királynak és fogságáért sem ő, sem utódai soha nem fognak 
bosszút állni.125 Az agg hős testben és lélekben megtörve nyerte vissza 
szabadságát, amit azonban nem sokáig élvezhetett, ő s i várába, Sze-
rednyére visszavonulva május végén meghalt.126 Teteme a dobórusz-
kai templom jobb oldali szent Anna oltára alatt nyugszik. A hős e m 
lékét vörös márványon a következő sírfelirat hirdeti: 

„Hoc tumulo Stephanum clauserunt fata Dobonem, 
Qui quondam Turcas a vestris Agriae muris 

Repulit insignemque ferens ex hoste tr iumphum, 
Extreman Ungaricis cladem procul égit ab oris."127 

(Magyarul: „Végzete e sírban várta Dobó Istvánt, ki egykor Eger-
falairól elűzte a törököket, s az ellenségen szerzett dicső diadalával 
magyar hazánkról a végcsapást elhárította".) 

A Dobó—Balassa-féle főúri ellenállást tárgyaló szakirodalomban 

123 H . Balázs Éva—Makkal László (szerk.) : i. m. Budapes t , 1962., 41—42. o. 
124 Forgach Ferenc: i. m. Pest , 1866. 416—422. o.; Károlyi Arpád: i. m . Századok, 1879., 

579. o. 
125 Károlyi Árpád: Oki ra tok a Dobó—Balassa-féle összeesküvés tö r téne téhez (1569—1572). 

TT. 1879., 714. o. 
126 OL. NRA Fase . 817. Nr. 10.; Gyárfás István: i. m. Budapes t , 1879. 82. o. ; Szilágyi S á n 

dor (szerk.) : A m a g y a r nemzet tö r téne te . V. k. Budapes t , 1897., 402. o. 
127 Szederkényi Nándor: i. m. II. k. Eger, 1890., 247. o. 
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állandóan visszatérő motívum Dobó és Balassa János ártatlanságának 
hangoztatása. Ez a vélemény abból eredt, hogy nincs adat, amely a 
két főúr valamely konkrét udvarellenes tervét, vagy cselekedetét 
bizonyítaná. Ezt még az elfogult Istvánffy Miklós sem meri határo
zottan állítani. Formai szempontból tehát „hűtlenségről" nem lehet 
szó. De ha figyelembe vesszük, hogy a mozgalom egyik fő szervezője 
Bocskay György, Dobó István sógora volt, biztosra vehető, hogy a 
tervről Dobó is tudott. Lehet, hogy a mozgalommal maga is rokon
szenvezett, sőt azt sem tartjuk kizártnak, hogy az átállás gondolatá
val is foglalkozott. Károlyi Árpád is arra a következtetésre jutott, 
hogy „ . . . a haraszt nem zörgött hiába. A conspiratio a kezdet legelső 
csírájában csakugyan létezett oly alakban ugyan, amely nem sokkal 
több volt a gondolatnál.. ,"128 

A mozgalom Erdélyből indult ki, ott született meg a terv, ott akar
ták megszervezni, és a magyarországi elégedetlenek csak ennek ki
bontakozása után csatlakoztak volna. Létezett azonban a királyi Ma
gyarországon egy — az erdélyi fejleményeket sóvár szemmel figyelő 
— tábor, amelynek tagjai között éppen semmiféle, vagy csak nagyon 
laza érintkezés volt megfigyelhető. Mindegyikük tett ugyan kisebb-
nagyobb előkészületeket a támadásra, de ezeket ellenkező előjellel 
is meg lehetett indokolni: tehát hogy János Zsigmond seregei ellen 
tették. Ezeket a megnyilatkozásokat jelentették a besúgók a királynak, 
mondanivalójukat azonban — a nagyobb jutalom érdekében — úgy 
kiszínezték, sőt még okiratok hamisítására is vetemedtek, hogy tel
jesen összekuszálták a valós helyzetet és a később megindult nyomo
zásnak éppen az ő csalásaikat volt legkönnyebb kideríteni.129 

A magyar földesurak egyes csoportjai — nem tartva az 1568. évi 
drinápolyi béke megkötése után a török további viharos előretörésé
től —, ha tétován is, szembefordultak az idegen uralom formájában 
jelentkező Habsburg centralizációval, s harcoltak a rendi alkotmá
nyért, a rendi államért, mert abban látták gazdasági érdekeiknek és 
politikai kiváltságaiknak is legfőbb biztosítékát. De a János Zsigmond 
politikájától függő szervezkedés nem a királyi Magyarországról indult 
ki és önálló formában később sem fejlődött ki a Habsburg országrész 
határain belül. Nem voltak itteni vezetői sem, sőt az elégedetlenek
nek még csak határozott terveik sem voltak; egyáltalán mindenféle 
kezdeményező szándék hiányzott belőlük. Károlyi Árpád kiemeli Do-
ïïoék „idő előtti tervében" a „középnemesi osztálynak abban való 
részvétlenségét' '.130 

A Dobó—Balassa-féle mozgalom rövid idő múlva újraéledt. Ami
kor a Habsburgok támogatásával Erdélybe törő Bekes Gáspárt 1575-
ben a választott erdélyi vajda, Báthori István legyőzte, és ezzel tel
jesen függetlenítette magát a bécsi udvartól, a még mindig elégedet
len magyar rendek újabb — a Dobóéknál szélesebb körű és erőtel-

128 Károlyi Árpád: i. m. Századok, 1879., 410. o. 
129 Csipes Antal: i. m . Gyula, 1971. 174. o. 
130 Károlyi Arpád: i. m. Századok, 1879., 569. o. 
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jesebb — mozgalma volt kibontakozóban, de ismét az erdélyi helyzet 
függvényeként, most már Báthori akciójára várva.131 

A magyarországi földesurak anyagi-gazdasági érdekeinek, a földes
úri árutermelés kiterjesztésének, a „második jobbágyság" megerősí
tésének legmegfelelőbb politikai keretét nem feltétlenül a Habsburg 
centralizáció, illetve abszolútizmus nyújtotta volna, hanem a rendiség 
egy maradi változatának megszilárdulását eredményező — a lengyel 
„nemesi köztársaságot" példázó — önálló feudális állam.132 De azt is 
tisztán kell látnunk, hogy abban az esetben, ha az erdélyi fejedelem
ség és a magyarországi rendek összeműködése a Habsburg-uralom 
lerázásához vezetett volna, akkor ez a „nemzeti" monarchia — török 
védnökség alatt! — nem a Hunyadiak állama, hanem a Jagellók ko
rának oligarchikus rendi reakciója és anarchiája lett volna. Ehhez a 
modellhez az a gazdasági és társadalmi fejlődés vezetett volna szük
ségszerűen, amelynek irányát és lényegét az „örökös jobbágyság" fo
galmával szoktunk jelölni.133 

A magyar rendek, annak ellenére, hogy egy mindinkább korsze
rűtlenné váló rendi berendezkedést és hatalmat védtek, egyben a 
nemzeti fejlődést is oltalmazták a Habsburgok központosító törek
véseivel szemben. így mozgalmuk bizonyos fokig egybefonódott a 
nemzeti függetlenségi törekvésekkel; a nemesség osztályérdekeinek 
védelme bizonyos felületen találkozott a későbbi nemzeti fejlődés és 
ezzel együtt a haladás érdekeivel.134 

A Habsburg centralizáció erősödésével szemben kifejlődő magyar 
rendi ellenállási akciók, amelyek először János Zsigmond, majd Bá
thori István külső támadásának voltak alárendelve, a XVII. század 
elején Bocskai István, majd Bethlen Gábor zászlaja alatt éledtek 
újjá, de a „nemzeti" törekvések megvalósításában — kiváltságaik, 
önző osztályérdekeik szűkkeblű féltése miatt — a magyarországi ren
dek akkor is hátul kullogtak.135 

Az elmondottak összegezéseként az alábbiakban jelölhetjük ki Dobó 
István helyét történelmi nagyjaink Pantheonjában: Dobó István tettei 
különbözőek, magatartása ellentmondásos. Életének első kétharma
dában a köznemesek sorsában osztozott, majd Eger várában tanúsított 
hősiessége a főurak közé emelte. Osztály helyzeténél fogva a vagyonos 
főnemességhez tartozott, attól egy pillanatra sem szakadt el. Ilyen 
szempontból Dobó nem volt sem jobb, sem rosszabb osztálya többi 

131 Szádeczky Lajos: Báthory István és egy magyarországi összeesküvés. Századok, 1866., 
858—865. o. 

132 vö. Elekes Lajos: Az európai feudális államok központosításának néhány kérdéséről. 
Történelmi Szemle. 1959., 3—4. sz. 281. o. ; Uo. : Rendiség és központosítás a feudális államok
ban. Budapest, 1962., 59—60. o. 

133 Uo. 90. o. : Az erdélyi fejedelemség haladó történelmi szerepére: Makkal László: A 
kuruc nemzeti összefogás előzményei. Budapest, 1956., 85—86. o. 88. o.; Elekes Lajos: i. m. 
Budapest, 1962., 93. o. 

134 Pach Zsigmond Pál: Függetlenségi küzdelmeink a Habsburgok ellen a XVII. század
ban. A Rákóczi-szabadságharc. Az MDP pártfőiskolájának előadásai, 13. Budapest, 1951., 8. Q.; 
Nagy László: A Bocskai szabadságharc katonai története. Budapest, 1961.; Köpeczi Béla: Ha-
zafiság-történettudomány-történelemtanítás. Tézisek. Budapest, 1971.; Köpeczi Béla: Hazafi-
ság-történelemtudomány-történelemtanítás. HK. 1972. 1. sz. 5—26. o. 

135 Nagy László : i. m. Budapest, 1961. ; Ua. : Bethlen Gábor a független Magyarországért. 
Budapest, 1969.; R. Várkonyi Agnes: Történelmi személyiség, válság és fejlődés a XVII. szá
zadi Magyarországon. Századok, 1972. 3. sz. 609—647. o. 
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tagjainál.136 A XVI. századi árutermelő nagybirtokosok sorában Dobó 
nem állt egyedül. A birtok- és vagyonszerzésben előtte jár tak Ná-
dasdy Tamás, Zrínyi Miklós, Perényi Péter, Török Bálint, Bebek 
Ferenc, Balassi Menyhért stb. Ő is azok közé a hatalmaskodó parvenü-
főurak közé tartozott, akik a reneszánsz kor új életszemléletében — 
kora és osztálya fiaként — gátlástalan individualizmussal törtek cél
jaik elérésére. Ezekről írja Beöthy Zsolt: „Pillanatnyi anyagi érdekei
nek megfelelően változtatták politikai pártállásukat, vallásukat, kirá
lyukat. Várakat ostromoltak, kastélyokat foglaltak, nyájakat hajtot
tak, házakat gyújtogattak, adószedőket nyomorgattak, kereskedőket 
fosztogattak".137 Tetteikre a féktelen önérdek és a birtokharácsolási 
vágy nyomta rá bélyegét. 

A gazdasági fejlődés — az árutermelés és pénzgazdálkodás — tör
vényeit Dobó is igyekezett a maga hasznára értékesíteni és eredmé
nyesen tudta szaporítani vagyonát.138 A század derekán Zay Ferenc
cel és Bornemissza Sebestyénnel egy társaságban (kompániában) tő-
zsérkedett, az ökröket részben itthon értékesítették, részint a „bécsi 
kőre" hajtották.139 Az 1570-es években Dobó István volt Selmecbánya 
gabonaszállítója.140 A Dobó-család birtoka az 1560—1570 közötti év
tizedekben mintegy 460 000 kataszteri hold körül mozgott.141 A Dobó
birtokok tájegységileg két nagyobb csoportot képeztek. Az egyik bir
tokcsoport Északkelet-Magyarországon (Ung, Bereg, Abaúj megyék
ben), a másik az ország északi részének közepén (Bars, Hont, Zólyom 
megyékben) terült el.142 

Semmi sem indokolja, hogy Dobó István birtokgazdálkodása során 
megnyilvánuló keménységét, erőszakosságát elhallgassuk vagy men
tegessük. Eger sikeres megvédése után a mezővárosok elleni terror
akciókkal tet te emlékezetessé nevét.143 Egykorú források szerint önző, 
kapzsi és pénzszomjas ember volt.144 Szekfű Gyula a feudális ural-

130 vö. Ágoston Péter: A magyar világi nagybirtok története. Budapest, 1913., 157. o. ; Ve
ress Endre: Báthory István király. Budapest. 1937., 334. o. ; Tolnai Gábor: Régi magyar fő
urak. Budapest, é. n. 19. o.; Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, 1965., 11—12. o. 

137 Beöthy Zsolt: Az első magyar politikai színmű és kora. Századok, 1876., 20. o. Id. 
Klaniczay Tibor: Reneszánsz és barokk. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1961., 29. o. 

138 Beöthy Zsolt írja (Századok, 1876., 199. o.) : „Egyik jellemző vonása e kornak; a birtok
nak, kincseknek, váraknak, szóval az anyagi javaknak olthatatlan szomjúsága"; Az európai 
nemesség gazdasági tevékenységének a növekedése a XVI. században általános tendencia 
volt. Vö. Topolski, J.: A nagybirtok gazdaságának refeudalizálódása Közép- és Kelet-Euró
pában. Világtörténet. 20. sz. 1970., 32—46. o. 

139 Takáts Sándor: Szegény magyarok 143—144. o. Id. Pach Zsigmond Pál: Nyugat-európai 
és magyarországi agrárfejlődés a XV—XVII. században. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1963. 
148. o. ; Balassa András, Petheő János, Homonnaiak, Dobó István stb. birtokaikról rejtett 
utakon viszik ki a marhát és a borokat. Lásd: Takáts Sándor: Bajvívó magyarok. Ifjúsági 
Kiadó, Budapest, é. n. 55. o.; Klaniczay Tibor: i. m. Budapest, 1961., 28—30. o. 

140 Sobó Jenő: Selmecbánya sz. kir. város társadalma, ipara és kereskedelme a XVI. szá
zad második felében. Budapest, 1910., 31—32. o. Id. Pach Zsigmond Pál: i. m. Budapest, 
1963. 150. o. 

141 Demkó Kálmán: Magyarország hadi ereje a XVI. században. HK. 1916., 26. o. Id. 
Csipes Antal: i. m. Gyula, 1971., 25. o. 

142 Dobó István mohó birtokszerzési törekvéseire lásd: Veress Endre: Báthory István ki
rály. Budapest, 1937. Itt jegyezzük meg, hogy Dobó István fiát, Ferencet, már mint az or
szág leggazdagabb földesurát emlegették. 

143 Iványi Béla Gönc történetéről szóló munkájában (Gönc szabadalmas mezőváros törte
nete. Debrecen, 1926., 35., 39—40. o.) egész sor példát említ mindezekre.; Veress Endre: i. m. 
Budapest, 1937. 334. o. ; Szederkényi Nándor: i. m. II. k. Eger, 1890., 90. o. ; Klaniczay Tibor 
(szerk.) : A magyar irodalom története 1600-ig. Budapest, 1964., 268. o. 

144 Mindezek miatt Gönc a királytól kért védelmet Dobó ellen, mivel azonban hiába, 1561 
őszén lázadás tört ki a városban, amelynek során Dobónak több embere vesztette eletet. 
Lásd: Iványi Béla: i. m. Debrecen, 1926., 39—40. o. 
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kodó osztálynak a török elleni harcban vitt szerepét idealizálva, a 
következőkben jellemzi Dobó Istvánt: „Személyes bátorság, nemzet
célokért önfeláldozás és kis és nagy dolgokban egyaránt megnyilat
kozó telhetetlen kapzsiság talán egyikben sem egyesült olyan felbont
hatatlan egységgé, mint Dobó István személyében, aki Eger védője, 
a magyar rendi szabadság ártatlan üldözöttje, a korezak egyik leg
nagyobb birtokszerzője és a zsugoriságig anekdotikus hőse volt egy-
személyben".145 

De nem ismert meghátrálást — éppúgy mint Losonca István Te-
mesvárott — a török elleni küzdelemben sem.146 Mikor Dobónak főleg 
az északi országrész délibb sávján fekvő birtokai forogtak veszélyben, 
mikor élete sodrása Egerben olyan helyre állította, ahonnan felvidéki 
birtokainak pusztulása nélkül nem futamodhatott meg, akkor élete 
kockáztatása árán is makacsul kitartott, akkor ez a kapzsi s pénzsóvár, 
jobbágysanyargató, osztálya szellemét híven képviselő nemesúr a Fel
vidék kapujában nemcsak saját vagyonát és hatalmát védte halál
megvető bátorsággal, hanem hazája függetlenségét is.147 Egyéni érdek 
és az ország szolgálata nála egy tőről fakadt. Azzal, hogy birtokaitól 
igyekezett távoltartani, s azok kapujában visszavonulásra kényszerí
teni a rabló törököt, az ország érdekeit is szolgálta, a haza egyik 
darabját is védelmezte.148 

Egertől és az egri győzelemtől nem lehet elszakítani Dobó István 
nevét. Egerben végrehajtotta, amit a nép tőle és minden végvári 
kapitánytól elsősorban elvárt: a haza egy darabjának védelmezését. 
Csakis így jöhetett létre az az „egység", amely Tinódi szerint a vé
dőkben, a legénységben és a várba bejött parasztokban olyan nagy 
örömet és bizakodást keltett.149 A védők „ . . . nem sok népben, ál-
gyukban, sok élésbe, sem az magyar urak segéllésébe.. ., hanem a 
köztük (levő) nagy egyességbe" bíztak. A Losonciak, a Dobó Istvánok, 
a Zrínyi Miklósok abban különböztek osztályukbeli ugyancsak gát
lástalan birtokszerző, ugyancsak Habsburg-párti kortársaiktól, hogy 
nem a kényelmesebb, olcsóbb megoldást, nem a meghátrálást válasz
tották. A főurak többsége, a királytól várva a segítséget, elhárította 
magától a honvédelem terheit és a török előli gyáva menekvésre gon
dolt. Dobót éppen az emeli kortársai, osztályának tagjai fölé, hogy 
Eger vár védelmét vállalta, s elvégzésében helytállt, harcát a győze
lemig tudta vinni. A katonai feladatokat olyan körültekintéssel, hoz
záértéssel végezte, amely ilyen irányú iskolázottságot is feltételez.150 

Egri kapitányi működése azt bizonyítja, hogy az akkori haditechnika 

145 Hóman Bálint—-Szekfű Gyula: i. m. III. k. Budapest, 1943., 194. o. 
146 Kiss István: A parasztság és a főurak XVI. századi honvédő harcunkban. HK. 1954., 

61—75. o. 
147 v ö . Klaniczay Tibor (szerk.) : i. m . B u d a p e s t , 1964., 269. o. 
148 Dobó István egri helytállásában valószínűleg az is közrejátszhatott, hogy a veszély köze

ledtére tisztségét nem adhatta fel, mert ebben az esetben a fej- és jószágvesztési ítélet vég
rehajtása várhatott volna rá. Egyik szomszédjuk, Tegenyey Tamás, 1548-ban bevádolta a 
Dobó-testvéreket, hogy az ő birtokán hatalmaskodtak. Dobó Istvánt és testvéreit emiatt 1551. 
március 5-én fej- és jószágvesztésre ítélték, de Ferdinánd 1552. február 22-én egy évre felfüg
gesztette az ítélet végrehajtását. Lásd: OL. Archívum Fam. Dobó. Dobóhoz 3. sz. levél.; Gyár
fás István: i. m. Budapest, 1879., 78—79. o. 

149 Soós Imre—Szántó Imre: i. m . B u d a p e s t , 1952., 91—93. o. 
150 Balogh János: i. m . E g e r , 1881., 49. o. 
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legmodernebb eszközeit is jól ismerte, értett az ágyúkhoz és minden 
technikai eszközt felhasznált a harc sikere érdekében. Az egri vár
kapitányság volt az a keret, s Eger megvédése volt az a feladatkör, 
amelyben gátlástalan birtokszerző, jobbágyokat és mezővárosi pol
gárokat nyúzó nagybirtokosból nemzeti Msse emelkedhetett, ahol 
egyéni érdeke, katonai ambíciója, birtokszerző törekvése találkozott 
a haza érdekeivel.151 

Dobó István erdélyi vajdasága idején mint a Habsburgok hű em
bere azt a célt szolgálta, hogy Magyarország és Erdély egyesítésével 
erőteljes török elleni bázis jöjjön létre. Miután meghiúsult ennek le
hetősége, Dobó nem vette észre, hogy Erdély biztonságának és to
vábbi fejlődésének érdeke a Habsburg-uralom megszüntetését kö
veteli meg. Hogy mennyire céltudatos magyar politikus és nem a 
Habsburg-érdekek elvtelen kiszolgálója, éppen az a tény bizonyítja, 
hogy alig egy évtized múltán éppen azzal az uralommal fordul szem
be, amelyet Erdélyben még meggyőződéssel szolgált. 

Az 1560-as évek végén kibontakozó rendi elégedetlenség a magyar 
„nemzeti" törekvések egyik gyenge hajtása volt, mely abból a felis
merésből fakadt, hogy egy olyan idegen uralom akarja hatalmát Ma
gyarországra kiterjeszteni, amely ugyanakkor nem képes gondoskodni 
az ország védelméről. A rendek Habsburg-ellenességének megerősö
dését mindenképpen gátolta a török veszély, de jól megfigyelhető, 
hogy amint ideiglenes enyhülés következett be ezen a téren, mint 
például az 1568-ban megkötött drinápolyi békével, azonnal feszül
tebbé vált az udvarral szembeni viszonyuk. 

A Dobó—Balassa-féle főúri ellenállás az idegen elnyomó hatalom 
térnyerésével szemben még nem tekinthető érdemleges kezdeménye
zésnek. A rendek nem akartak elszakadni a Habsburgoktól, csak bi
zonyos régi alkotmányos jogok tiszteletben tartását követelték. Ezért 
nem azonosultak az elszakadás gondolatáig talán eljutó Dofoóékkal, 
akiknek kezében a külső segítség elmaradása után — megfelelő tö
megbázis híján — semmi hatékony eszköz nem maradt céljaik eléré
séhez. Még a Báthori Istvánt támogató, erőteljesebb mozgalom sem 
jutott el az önálló cselekvésig. De a rendek Habsburg-ellenességből 
fakadó energiája — ha alárendelt formában is — később alapjául 
szolgált az Erdélyből kiinduló, a magyar „nemzeti" önállóságért foly
tatott küzdelmeknek. Már pedig az önálló államiság kialakítására való 
törekvés — ha ellentmondásosan is — a haladást szolgálja.152 Ilyen 
értelemben pozitívnak, előremutatónak tekinthető a Dobó—Balassa-
féle főúri szervezkedés; mintegy föld alatti morajként előre jelezve 
a Bocskai felkelést. 

151 Soós Imre—Szántó Imre: i. m. Budapest, 1952., 91—92. o.; Szántó Imre: i. m. Eger 1971., 
—188. o. 
152 vö. Köpeczi Béla: Osztály és haza. Népszabadság, 1971. okt. 23. sz. 
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ИМРЕ САНТО: 
И Ш Т В А Н ДОБО 

Резюме 

В 1972 году мы отмечаем 400-летнюю годовщину смерти Иштвана Добо, доблест
ного коменданта крепости Эгер. Биография Иштвана Добо принадлежит к одной из 
крупных задолжностей исследователей венгерской истории X V I века. Кто знаком 
с жизнью легендарного героя Эгерской крепости лишь по роману Гезы Гардоньи 
«Звезды Эгера», весьма немного узнают о жизненном пути капитана Добо до зна
менитой защиты крепости Эгер, и о его жизни после обороны крепости до самой 
смерти. Именно поэтому не кажется безынтересным ознакомиться с происхождением 
Иштвана Добо и началом его жизненного пути, чтобы нам стала более ясной его 
роль в защите крепости и его дальнейшая судьба. Еще менее известно общественно
сти дворянское сопротивление, связанное с именем Иштвана Добо и Яноша Балашша. 
Именно поэтому статья, наряду с показом — уже хорошо известной — роли Добо в 
защите Эгерской крепости, останавливается главным образом на этапах жизненного 
пути героя, предшествовавших защите крепости 1552 года, и последовавших после 
этого, которые менее известны читателю. 

В первые две трети своей жизни Иштван Добо разделял участь поместного дворян
ства, затем за героизм, проявленный при защите крепости Эгер, он был возведен в 
звание воеводы Трансильвании и вошел в знать. По своему классовому положению 
Добо относился к имущему высшему дворянству. С этой точки зрения он был не 
лучше и не хуже других представителей своего класса. Законы экономического раз
вития — товарное производство и денежное хозяйство — он также стремился об
ратить в свою пользу и сумел умножить свое состояние, но Добо не отступил также 
и перед тем, чтобы вступить в борьбу с турками. Стремясь не подпускать грабителей-
турок, удерживая их подальше от своих владений, он служил также и интересам сво
ей страны, он защищал один из уголков своей родины. Чин капитана и коменданта 
Эгерской крепости обязал его организовать оборону и в процессе выполнения всех 
связанных с защитой крепости задач этот крупный помещик — безудержный стяжа
тель, эксплуатировавший крепостных и ремесленников-горожан, — сумел возвысить
ся и вырасти в национального героя. 

Иштван Добо, как преданный сторонник Габсбургов, во время своего господарства 
в Трансильвании служил цели создания мощной, базы сопротивления туркам посред
ством объединения Венгрии и Трансильвании. После того, как такая возможность 
уже была исключена, Добо упустил из виду, что интересы безопасности и дальней
шего развития Трансильвании требуют ликвидации господства Габсбургов. Сослов
ное недовольство, развернувшееся в конце 1560 годов, было одним из слабых по
бегов «национальных стремлений», лелеемых венгерским дворянством, почвой чего 
явилось осознание положения, что на Венгрию хочет распространить свое господство 
такая чуждая держава, которая в то же время не в состоянии заботиться о защите 
страны. Дворянское сопротивление, возглавляемое Добо и Балашша, еще не может 
считаться существенным почином, противостоящим экспансии державных поработите
лей. Но энергия сословий, вытекающая из вражды к Габсбургам, — хотя и в под
чиненной форме — позднее послужила основой зародившейся в Трансильвании борь
бы венгров за венгерскую «национальную» независимость. 
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IMRE SZÄNTÖ: 

ISTVÄN DOBÖ 

Resümee 

Im Jahre 1972 begingen wir einen Jahrestag; vor vierhundert Jahren ist Istvän 
Dobö, der heldenmütige Kommandant der Festung Eger (Erlau) gestorben. Die 
Biographie Istvän Dobös gehört noch immer zu den Schulden unserer Ge
schichte des 16. Jahrhunderte. V/er das Leben des legendären Helden nur aus 



dem Roman Géza Gárdonyis „Egri csillagok" (die Sterne von Eger) kennt, weiß 
wohl kaum etwas über den Lebenslauf Dobós vor und nach der erfolgreichen 
Verteidigung der Festung Eger bis an sein Lebensende. Es scheint daher nicht 
uninteressant zu sein, uns mit der Herkunft Dobós, den Anfängen seiner Lauf
bahn zu befassen, damit wir in seine Tätigkeit während der Belagerung und in 
sein späteres Schicksal einen klareren Einblick erhalten. Noch weniger kennt 
die Öffentlichkeit den an die Namen István Dobós und János Ealassas geknüpf
ten adeligen Widerstand. Die Studie befaßt sich deshalb, neben der wohlbe
kannten Tätigkeit Dobós als Festungskommandant, hauptsächlich mit seinem 
weniger bekannten Lebenslauf vor und nach der erfolgreichen Verteidigung der 
Festung im Jahre 1552. 

Die ersten zwei Drittel seines Lebens verbrachte Dobó in den Reihen des 
Adels; infolge seiner in der Festung Eger bekundeten Tapferkeit stieg er in 
die Aristokratie auf. Infolge seiner Klassenzugehörigkeit gehörte er nun dem 
vermögenden Hochadel an. Aus diesem Gesichtspunkt war er weder besser 
noch schlechter als die übrigen Mitglieder seiner Klasse. Auch er war bestrebt, 
die Gesetze der wirtschaftlichen Entwicklung — der Warenproduktion und 
Geldwirtschaft — zu seinem Nutzen zu verwerten, und konnte sein Vermögen 
erfolgreich vermehren. Doch kannte er auch im Kampfe gegen die Türken kein 
Zurückweichen. Wenn er trachtete, die räuberischen Türken von seinen Besitz
tümern fern zu halten, diente er auch den Interessen des Landes, verteidigte 
er auch ein Stück seines Vaterlandes. Die Burghauptmannschaft von Eger bildete 
den Rahmen, die Verteidigung von Eger den Aufgabenkreis, in welchem der 
hemmungslos Besitz verschaffende, Leibeigene und Bürger der Marktflecken 
schindende Großgrundbesitzer zum Nationalhelden wurde. 

István Dobó diente zur Zeit seiner Siebenbürger Woiwodschaft als treuer 
Anhänger der Habsburger dem Ziele, durch die Vereinigung Ungarns und 
Siebenbürgens eine kraftwolle Basis gegen die Türken zu schaffen. Als sich 
diese Möglichkeit nicht ergab, erkannte Dobó nicht, daß das Interesse der 
Sicherheit und weiteren Entwicklung Siebenbürgens die Beendigung der Herr
schaft der Habsburger erheischt. Die sich am Ende der 1560er Jahre entfaltende 
ständische Unzufriedenheit war ein schwacher Trieb der ungarischen „nationa
len" Bestrebungen, die der Erkenntnis entstammte, daß eine solche Fremdherr
schaft ihre Macht auf Ungarn ausbreiten wolle, die zur gleichen Zeit nicht für 
die Verteidigung des Landes sorgen kann. Gegenüber der Raumgewinnung der 
unterdrückenden Fremdmacht kann der hochadelige Widerstand von Dobó und 
Balassa noch nicht als meritorische Initiative betrachtet werden. Doch die der 
anti-Habsburgischen Einstellung der Stände entspringende Energie diente später 
— wenn auch in untergeordneter Form — als Grundlage für den aus Sieben
bürgen ausgehenden, um die ungarische „nationale" Selbständigkeit geführten 
Kampf. 



A FEGYVERES-SS MAGYARORSZÁGI TOBORZÓAKCIÓI 

TILKOVSZKY LÓRÁNT 

A második világháború időszaka magyarországi katonai történeté
ben — de általános történetében is — fontos kérdést jelentenek a 
Fegyveres-SS hazánkban előbb illegálisan, majd 1942—44-ben „legá
lis körülmények" közt lefolytatott toborzóakciói. A szövetséges német 
haderő részére a magyarországi német lakosság körében folyó toborzás 
eltűrése, majd kormányok közti hivatalos megállapodások útján való 
engedélyezése az ország —• jelentős részben már eladott — szuvereni
tásának további, különösen súlyos sérelme lett, amelyért az ország ak-' 
kori vezetői bűnös módon felelősek. 

Az SS toborzóakciói egyre károsabban érintették a magyar honvéd
hadsereg kiegészítésének érdekeit, s hovatovább a tényleges állományt 
is szétzilálással fenyegették. Az ország kormánya és legfelsőbb kato
nai vezetése mégis hozzájárult az SS-toborzáshoz, mert azt remélték, 
hogy annak engedélyezésével kivédhetik a honvédcsapatok nagyobb 
arányú harcbavetésére irányuló német követeléseket, s így megőriz
hetik a haderő javát a szomszéd országokkal fennálló konfliktus elinté
zésére, a háború befejező szakaszában; és mert arra számítottak, hogy 
tehermentesítést fog jelenteni az ország számára, ha megszabadul 
azoktól, akik önkéntes elhatározásból egy idegen állam hadseregében 
való szolgálatot választják. 

Mindkét várakozásukban csalódniuk kellett. A magyar csapatok be
vetésére irányuló német katonai igények nem mérséklődtek, hanem 
fokozódtak. A magyarországi német lakosság nemzetiszocialista érzel
mű részét tömörítő Volksbund pedig, amely az SS-toborzás propagá
lását végezte, óvni igyekezett saját kádereit, s az SS által támasztott 
igényeknek egyre inkább azon németek betoborzása útján igyekezett 
eleget tenni, akik nem tartoztak a szervezethez. Ezek jelentős részét 
sikerült is egyrészt német nacionalista és szociális demagógiával, más
részt megfélemlítéssel az SS-be vinnie. Az ország német megszállása 
után sorra kerülő harmadik SS-akció már kényszersorozás volt, amely
hez a magyar kormány — az eddigiektől eltérően — aktív segítséget 
nyújtott. 

Történetírásunk eddig nem foglalkozott behatóan a magyarországi 
SS-toborzások történetével. A hazai és a német levéltárak vonatkozó 
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anyagának felkutatása és összegyűjtése révén ezúttal válik csak lehe
tővé e problematika részletes és sokoldalú vizsgálata. Az eddigieknél 
világosabb képet kapunk az ügy előzményeiről, a toborzást és propa
gandáját végző SS-, illetve Volksbund-szervek munkájáról, azokról a 
kormányközi megállapodásokról, amelyek a toborzás feltételeit esetről 
esetre szabályozták, a toborzás lefolyásának körülményeiről, a to-
borzóakciók számszerű eredményeiről. Igen fontos az SS-önkéntesek 
magyar állampolgárságuktól való megfosztásának egyedül Magyar
országon történt — a harmadik akciónál azonban már feladott — al
kalmazása. Eddig nem ismert jelentőséggel domborodik ki az SS-hez 
bevonultak hozzátartozói segélyezésének, illetve esetleges áttelepülé-
süknek kérdése, amely összefüggésben állott a délkelet-európai, köz
tük a magyarországi németség egésze áttelepítésére vonatkozó — a 
háború végéig felfüggesztett — hitleri tervekkel. A magyarországi el
lenállási mozgalom történetéhez érdekes adalékul szolgálnak az SS 
toborzóakcióival szembeni megnyilvánulások, fellépések adatai. Az 
1944. október 15-i sikertelen ,,Horthy-puccs" előzményeihez tartozik 
az SS-egyezmény módosítására és a magyar érzelmű németek megvé
désére történt kísérlet. 

Mindezek alapján úgy véljük, hogy a Fegyveres-SS magyarországi 
toborzóakciói problematikájának megvilágítása hasznos hozzájárulás 
lehet a második világháborús időszak magyarországi katonai történe
téhez, de általános történetéhez is, s amellett bepillantást enged a 
háborúban — épp az SS-toborzások révén — igen súlyos vérvesztesé
get szenvedett magyarországi német lakosság belső történetébe is. 

Az illegális SS-toborzás és az első legális toborzóakció 

Azt a „német népközösség" (Volksgemeinschaft) ideológiájának meg
felelő igényt, hogy ti., aki német, az — bárhol éljen is, bármely más 
országnak legyen is állampolgára — kötelezettséget elsősorban a né
met nép és német birodalom iránt érezzen, katonai vonatkozásban kü
lönösen az SS képviselte. Himmler, az SS birodalmi vezére, egyene
sen ,,népárulásnak" tartotta, hogy német emberek, mint katonák, „ide
gen hatalom" szolgálatában álljanak. Az 194l-es évet megelőzően még 
nem annyira a német birodalom katonaanyag-igénye, mint inkább ez 
az ideológiai álláspont játszott szerepet abban, hogy a délkelet-európai 
országok , az ún. „Südostraum" németségével szemben is szorgalmazni 
kezdték a német birodalom hadseregében, elsősorban az SS-ben való 
önkéntes katonáskodást.1 Egy, az 1940. május 1-i állapotot rögzítő ki
mutatás szerint 48 jugoszláviai, 83 szlovákiai, 110 romániai német
tel szemben 24 magyarországi német szökött ki és állt be az SS-hez.2 

A toborzóakció kezdetben mindenütt illegális jelleggel indult, sze
rény keretek közt, kerülve a külpolitikai bonyodalmakat. A romániai 
német „népcsoporttól" 1940 tavaszán ezer önkéntest vártak el, s eze-

1 Ackermann, Josef: Heinr ich H i m m l e r als Ideologe. Göt t ingen—Zürich—Frankfur t , 1970., 
181—182, 207, 226. o. „ „ _ 

2 Klietmann, K. G. : Die Waffen-SS. Eine Dokumenta t ion . Osnabrück , 1965. 499—500. o. 
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ket mezőgazdasági vendégmunkások gyanánt szállították júniusban 
Bécsbe. A magyarországi német „népcsoporttal" szemben 1940 őszén 
léptek fel hasonló igénnyel — ötszáz önkéntes erejéig. Basch „nép
csoportvezető" abban állapodott meg Himmlerrel, hogy az illegális 
akciót német birodalmi sportoktatói tanfolyamon való részvételnek 
álcázzák.3 

Magyarország bekapcsolódása a Jugoszlávia elleni német agresz-
szióba módot adott arra, hogy az SS most már közvetlen toborzásba 
kezdjen, elsősorban a jugoszláv uralom alól „felszabadított" területe
ken. A Fegyveres-SS Kiegészítő Hivatala (Ergänzungsamt der Waffen-
SS) „egészségügyi vizsgálat"-nak, „biológiai ada tgyű j t é s inek álcázott 
sorozást indított 1941 áprilisában a 18—32 éves német fiatalok köré
ben, akik Bácskában tömegesen jelentkeztek önkéntesnek. A magyar 
honvéd főparancsnokság figyelmes lett Viktor Nakeler SS-alezredes 
(Obersturmbannführer) „orvosi vizsgálataira", s azokat formálisan kifo
gás tárgyává tette, valójában azonban az a nézet alakult ki, hogy jobb 
megszabadulni az állhatatlan elemektől, a magyar állampolgárságot meg 
kell tőlük vonni, és az ország területéről ki kell őket tiltani.4 

Az illegális SS-toborzóakciónak ez a magyar részről történő hall
gatólagos tudomásulvétele a bácskai területre korlátozódott, és az ot
tani pacifikációt akarta elősegíteni. Nageler és Basch azonban a leg
nagyobb óvatosságra kényszerült akkor, amikor az egészségügyi vizs
gálatoknak álcázott sorozást júniusban az ország más területeire is 
kiterjesztette. Számos — főleg dunántúli — falu Volksbund-otthoná-
ban került sor „egészségügyi vizsgálatra", amelyre a Volksbund funk
cionáriusai idézték be az előzetesen összeírt legényeket, hogy a német 
birodalmi „sporttanfolyamra" való alkalmasságukat megállapítsák. Az 
előre meghatározott keretnek megfelelően kiválasztott 500 alkalmas 
önkéntes közül csak 100-at sikerült szabályos útlevéllel kijuttatni a 
német birodalomba, mert a hatóságok egyes vidékeken, Basch tilta
kozása ellenére, a magyar állampolgárságról való lemondást tartal
mazó nyilatkozatok aláírásától tették függővé az útlevélkérelmek ked
vező elbírálását. A többieket meghatározott időpontokban egyénen
ként Budapestre utaztatták, a Volksbund központi székházában gyüle-
keztették, és éjszakánként 50—60 fős csoportokban az SS ponyvával 
lefedett teherautóin csempészték ki.5 Kiképzésük után a „Nord" elne
vezésű 6. SS hegyi hadosztály keretében 1941-ben a finnországi frontra 
kerültek.6 

A Szovjetunió megtámadását követő első hónapokban az önkéntesek 
illegális toborzása az SS-be újabb lendületet vett. Különösen Bácská
ból folyt nagyarányú embercsempészés. A Volksbund bácskai helyi 

, 3 ,°JL s z^g o s L e v é l t á r (továbbiakban OL.) Filmtár. 12 867. doboz, Deutsches Zentralarchiv 
(továbbiakban DZ A), Potsdam Nürnberger Prozess, Fali XI.—Berger SS-altábornagy jelentése 
Himmlernek: „Besprechung mit Gauamtsleiter Triska vom 9. 7. 1941." 

4 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL.) VKF. ein. 1 oszt. 5300/1941. — Helyzetjelentés 
a „Del" hadseregcsoport csendőr parancsnokságának helyzetjelentései alapján. Budapest, 
1941. május 22., és az osztály június l-i állásfoglalása. 

5 OL. Miniszterelnökség (továbbiakban ME.). Nemzetiségi o. 89. cs. C. 15 1867,1941. — 
Baranya megye főispánjának jelentése. Pécs, 1941. szeptember 24. 

6 Klietmann: i. m. 143—144. o. 
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csoportjai 1941 decemberében végzett felmérése szerint mintegy 4 ezren 
szöktek át Bácskából a Bánátba és Szerbiába német egységekhez: 2 
ezer az SS-hez, 1—1 ezer a Wehrmachthoz, illetve a Todt-szervezet-
hez állt be.7 Mindez azzal a következménnyel járt, hogy amikor a 
honvédség akart soroztatni Bácskában, már kicsúszott kezéből a szá
mításba vett katonaanyag: Kula községben például a magyar sorozó 
bizottság a helybeli 86 sorköteles közül csak egyetlen egyet talált, az 
is púpos volt.8 A „Das Reich" elnevezésű 2. SS-hadosztályhoz beállt 
2 ezer ember a szovjet arcvonalra került.9 

A hivatalos német diplomáciának kényelmetlen volt az illegális SS-
toborzás, mert a német—magyar viszony megzavarására alkalmas mo
mentumot látott benne. A budapesti német nagykövet, von Jagow azt 
javasolta, hogy az önkéntesek toborzását tiltsák meg, az eddig tobor
zottakat pedig küldjék haza — kikötve a magyar kormánynál a bün
tetlenséget.10 A szovjetellenes hadjárat során már érezhetővé vált 
nagy emberhiány pótlására azonban 1941 decemberében Himmler Ro
mániából, Magyarországból és Szlovákiából összesen mintegy 60 ezer 
német betoborzását tartotta szükségesnek.11 Minthogy ilyen méretű 
toborzás már úgysem történhetett illegálisan, Ribbentrop német kül
ügyminiszter 1942. január 6—9-i magyarországi tárgyalásai során nyíltan 
fordult Bárdossy miniszterelnökhöz azzal a kívánsággal, hogy a ma
gyar kormány tegye lehetővé 20 ezer önkéntes toborzását a magyar
országi németek köréből a Fegyveres-SS-be. Mint Bárdossy január 
14-én közölte Jagow követtel, a magyar kormány hajlandó erre, ha 
német részről elfogadták az alábbi kikötéseket: 1. kizárólag németek 
legyenek toborozhatok, az önkéntesség elve alapján, 2. kiskorúaknak 
írásbeli szülői beleegyezés legyen szükséges a jelentkezéshez, 3. né
met részről vállalni kell, hogy az illetőket azonnal honosítják Német
országban, mert akik belépnek az SS-be, elvesztik magyar állampolgár
ságukat. 

A német kormány elfogadta a hármas feltételt, s megindultak a 
részletes tárgyalások. A február 12-én létrejött megállapodást (Verein
barung) a magyar Külügyminisztérium február 19-én szóbeli jegy
zék (Verbalnote) formájában közölte a budapesti német követséggel. 

A megállapodás értelmében a magyar kormány hozzájárult ahhoz, 
hogy önkéntes jelentkezés alapján német származású. 18—30 éves ma
gyar állampolgárokat toborozzanak a Fegyveres-SS-be — tekintet nél
kül arra, hogy a magyarországi német Volksbund tagjai-e vagy sem. 
A toborzottak száma egyelőre legfeljebb 20 ezer lehet, s a to
borzást — a sajtó kizárásával — a Volksbund szervezete végzi. Az 

7 J. Mimics: Die Batschkadeutschen zur Zeit der ungarischen Besetzung (1941—1944). Acta 
Historica, 1972. évf. 3—4. sz. 333. o. — Egy, az 1942. január 15-i helyzetet rögzítő kimutatás 
szerint Romániából 2500, Szerbiából és Horvátországból együttesen 2200, Szlovákiából 500, 
Magyarországról 450 német szolgál a Fegyveres-SS-ben. Ez a kimutatás a magyar uralom 
alá került Bácskából a Szerb-Bánátba szökötteket és az SS-hez ott beállókat nyilván a 
szerbiai rovatban olvasztotta be. (Klietmann: i. m. 515. o.) 

8 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn (továbbiakban PA AA). Inland II. g. 
(geheim). 325. — Jagow követ jelentése. Budapest, 1941. november 18. 

9 Klietmann: i. m. 89—90. o. 
10 PA AA Inland II. g. 325. — Jagow követ jelentése, Budapest 1941. november 12. 
11 OL. Filmtár. 10 943 doboz. E. 313 865. — Rintelen feljegyzése. Berlin. 1941. december 19. 
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SS birodalmi vezetőjének különmegbízott j a — Nageler — osztja be 
a sorozó bizottságokat, amelyekben a magyar honvédség, valamint 
a magyar közigazgatási hatóságok egy-egy képviselője is helyet foglal. 
A sorozó bizottságok által alkalmasnak talált önkéntesek nélkülözhető-
ségét katonai és munkaerő szempontból a Honvédelmi Minisztérium 
felülvizsgálja, s hozzájárulása után az önkénteseket, elszállításuk cél
jából, a német birodalmi kormány rendelkezésére bocsátja. A tobor
zottak átvételükkel német birodalmi illetőséget nyernek. 

A megállapodásban a német birodalmi kormány kötelezettséget vál
lalt, hogy a toborzási akciót semmiképp sem használják fel olyan pro
paganda céljaira, mely a magyarság, a magyar állam, vagy kiváltképp 
a magyar királyi honvédség ellen irányulna; az így német birodalmi 
illetőséget nyert személyeket a német birodalmi kormány semmiféle 
Magyarország területén ellátandó katonai, diplomáciai, vagy egyéb köz
szolgálati feladattal nem bízza meg és nem alkalmazza; az így a Wehr
macht tagjaivá vált személyek, amennyiben szabadságukat Magyar
országon töltik, ott kizárólag polgári ruházatot viselnek. 

Végül a megállapodás arról rendelkezett, hogy a toborzott önkénte
sek Magyarországon lakó hozzátartozóinak segélyezését a német kor
mány a magyar kormánnyal egyetértésben rendezi, s a magyar kor
mány biztosította, hogy azok az önkéntesek, akik a sorozásnál alkal
matlannak minősülnek, vagy más, egyéb okokból visszamaradnak, 
önkéntes jelentkezésük miatt nem szenvednek politikai vagy gazda
sági hátrányt. A toborzási akció minden költségét — a megállapodás 
értelmében — a német kormány viseli. 

A budapesti német követség február 24-én — ugyancsak szóbeli 
jegyzék formájában — igazolta a megállapodás kézhezvételét. Ezzel 
a megállapodás életbe lépett.12 

A tényleges toborzás azonban már jóval korábban megindult: feb
ruár 8—9-én az SS sorozó bizottságai megkezdték munkájukat a né
metlakta területeken.13 A legáltalánosabb propagandaérvük az volt, 
hogy a németeket előbb-utóbb úgyis besoroznák a magyar hadseregbe. 
Ettől megszabadulnak, ha az SS-be jelentkeznek, ahol jobban meg
becsülik őket, és német anyanyelvükön beszélhetnek. Azt is állították, 
hogy aki a honvédséghez vonul be, azt a frontra viszik, aki viszont az 
SS-be jelentkezik, az — hatheti, legfeljebb háromhavi kiképzés után 
— a megszállt területeken rendfenntartó alakulatokhoz kerül. Külö
nösen fontos érv volt, hogy az SS a bevonulók zsoldja és otthonma
radó hozzátartozóik ellátása szempontjából is messzemenően előnyö-
sebb: aki az SS-hez vonul be, havi 120 pengőt kap, amelyből 60-at 
hazautalhat családjának; ezenfelül a feleség havi 50, az öreg szülők 
havi 30 pengő ellátmányt kapnak, gyermekenként pedig havi 10 

,„'2 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról, 1933— 
lt»44. Összeállították es sajtó alá rendezték: Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lo
rant, Juhasz Gyula. Budapest, 1968., 647, 472, 479. sz. dok. 

13 A magyar helyi hatóságokat ez meglepetésként érte, mert nem volt tudomásuk a fo
lyamatban levő tárgyalásokról; a területileg ületékes hadtestparancsnokságok táviratban kér
tek surgos eligazítást a vezérkari főnöktől és a honvédelmi minisztertől. (HL. VKF. ein. 1. 
oszt. 4308/1942) — A VIII. hadtest parancsnokságának távirata. Kassa, 1942. február 10. 
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pengőt. Mindez nagy csábítás volt, különösen a szegényebb német csa
ládok számára.14 

Az SS-toborzással kapcsolatban a Volksbund számolt azzal a „ve
széllyel", hogy honvédségi behívásokkal próbálják majd megakadá
lyozni az SS-be jelentkezők besorozását. A magyar katonai és polgári 
hatóságok azonban passzív magatartást tanúsítottak: a tanácsért hoz
zájuk fordulóknak se nem ajánlották, se nem ellenezték az SS-be 
való belépést: várták, hogy elváljék a szem az ocsútól. Csak szórvá
nyosan fordult elő egy-két eset, hogy SS-önkéntes honvédségi behívót 
kapott.15 

A toborzóakció megindulását a volksbundista németek lelkes han
gulatban fogadták; a Volksbund toborzó propagandistái mindenütt 
csak a jelentkezés megtörténte után világosították fel az önkéntese
ket, hogy alá kell írniuk egy nyilatkozatot a magyar állampolgárság
ról való lemondásukról. Ez — bár a toborzók puszta formalitásnak 
igyekeztek feltüntetni — nagy megdöbbenést keltett; sokan felismer
ték, hogy a Volksbundnak az SS-toborzás érdekében kifejtett propa
gandája súlyos veszedelembe sodorhatja őket, s ezért nemcsak az 
SS-szel szemben tanúsítottak elutasító magatartást, hanem a Volks
bundnak is hátat fordítottak. A Volksbund terrorral próbálta ellen
súlyozni a kétségtelen megtorpanást. Azzal fenyegetődzött, hogy az 
SS-be nem jelentkezőket népárulónak tekintik, bojkott alá helyezik, a 
háború után pedig felakasztják. Házról házra járva erőszakoskodtak a 
toborzás érdekében: „nehogy a Führer előtt szégyent valljunk"!16 

A német birodalom párt- és állami vezetői tájékoztatását szolgáló 
rendszeres bizalmas jelentések behatóan foglalkoztak a magyarországi 
toborzóakcióval és a német népcsoportban felmerült azon aggállyal is, 
hogy a magyarországi németség elveszíti egész harcképes ifjúságát, 
s ma még nem is lehet felmérni, milyen következményei lehetnek en
nek a magyarokkal szemben folytatott népiségi harcban (Volkstums-
kampf). Hangsúlyozták, hogy az SS-ben a német ifjúság katonailag, 
politikailag és világnézetileg olyan elsőrangú nevelést kap, amely a 
Volksbundon belül nem lehetséges, s hogy ez az iskolázás később 
kétségkívül igen kedvező hatással lesz a népcsoport egész s t ruktúrá
jára. E jelentések szerint a toborzás teljes sikerrel jár, de azt sem 
hallgatják el, hogy a Volksbund-vezetők tartózkodása a jelentkezéstől 
rossz hatású volt.17 

Az SS-be besorozottak „törvény fölött állóknak" érezték magukat, 
akik büntetlenül követhetnek el mindenféle kilengéseket. Sopronban 
provokatív módon viselkedtek, mire a város egyetemista és középisko
lás ifjúsága ellentüntetést rendezett.18 A Dél-Dunántúlon a magyar ér
zelmű lakosságot súlyosan fenyegették, a Tolna megyei Mucsi köz-

14 HL. HM. Ein. 13 643/1942. — Csendőrség központ i nyomozó p a r a n c s n o k s á g á n a k j e l en té se : 
.„A német b i roda lmi Waffen-SS a l aku la tokhoz toborzás a VDU-ban" . Budapes t , 1942. feb
r u á r 28. ^ ^ , - i i -

15 HL. HM. Ein. 28 713i/,1942. — Csendőrség központ i n y o m o z ó p a r a n c s n o k s á g á n a k je len tése . 
Budapes t , 1942. m á j u s 12. 

16 HL. HM. Ein. 13 643/1942 _, _ . , 
17 Bundesarch iv , Koblenz ( továbbiakban BA). R 58/170. — Meldungen aus d e m Reich. 

1942 m á r c i u s 2 (264 sz.) 
18 Soproni Šzemie, 1970. ëvf. 4. sz. 317—320. o . : Hiller: Haladó egye temi d i á k m o z g a l m a k . 
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ségben egy legényt meg is bicskáztak. A leghevesebb és legnagyobb 
arányú kilengésekre azonban Bács-Bodrog megyének azon részén ke
rült sor, amelyet nemrég csatoltak Magyarországhoz: „Aki nem je
lentkezik, leköpjük!", „Aki most nem tart velünk, beverjük a fejét!", 
„Aki most meglóg, annak az az életébe kerülhet" — kiáltásokkal jár
ták a volksbundisták az utcákat; négyszer-ötször is behatoltak a gyá
váknak és lapítóknak, „zsidók szolgái"-nak (Judenknechte), „ango lod
nak, „Churchilľ '-eknek nevezettek házaiba, hogy jelentkezésüket ki
erőszakolják. Aki ellenállt, minden lehetséges módon fenyegették. 
Március 27-én Hódságon maga Josef Spreitzer, a Volksbund bácskai 
területvezetője volt a felbujtó. Lázító szavai hatására 71 ház ablakait 
beverték, behatoltak a lakásokba, a berendezést összetörték, a dunná
kat felhasogatták. A volksbundista sajtó szerint: ami Hódságon tör
tént, a jogos népharag megnyilvánulása volt, de „valójában csak sze
rény kóstoló abból, ami a háború győzelmes befejezése után fog kö
vetkezni".™ 

A délvidéki rendzavarások során olyan esetek is előfordultak, hogy 
az SS-hez bevonulók és a honvédség között támadtak összetűzések. 
Egyes, Bácskában szolgálatot teljesítő magyar honvédtisztek és le
génységi állományúak ugyanis kifejezésre jut tat ták ellenérzésüket az 
SS-toborzással szemben, s a helybeli német lakosság azon része mel
lett nyilatkoztak, amely azt maga is ellenezte. Apatinban egy honvéd
tiszt — a volksbundisták óriási felháborodására — Hitler képét a föld
re taposta; Dunacséb községben március 16—25. közt napirenden vol
tak a verekedések a volksbundista SS-önkéntesek és a helyben állo
másozó magyar határvadász és folyamőr legénység tagjai között. A 
Volksbund mindezekért természetesen panaszt emelt; Szombathelyi 
Ferenc vezérkari főnök a területileg illetékes szegedi V. honvéd had
test parancsnokát, vitéz Feketehalmy-Czeydner altábornagyot, az ügy 
kivizsgálására szólította fel. 

Ez az erdélyi szász származású magas rangú honvédtiszt a német 
elemre, a délvidéki svábságra akart támaszkodni a szerb lakossággal 
szemben január végi újvidéki véres „rendteremtésének" eredményeit 
látta veszélyeztetve az SS-toborzással kapcsolatos magyar—német Ösz-
szetűzésekben, amelyeknek szerinte csak a szerbek örülnek. Ezért az 
SS-toborzás egyezményes beszüntetését javasolta, a német lakosságon 
belül támadt ellentéteket illetően pedig a be nem avatkozást.20 Azon
ban semmi realitása nem volt annak, hogy az SS-toborzást a néme
tek egyetértésével lehessen beszüntetni: a német hadigépezet egyre 
több és több katonát igényelt a külföldi német népcsoportok rezer-
voárjából is. A németségen belüli polarizálódással kapcsolatos sem
leges álláspont pedig a magyar államhoz hű németek teljes kiszolgál
tatását jelentette volna a Volksbund-önkénynek. A magyar politiká
nak elemi érdeke épp az lett volna, hogy nagyobb következetességgel 

19 Weitblick eines Donauschwaben. Widerstand gegen nationalsozialistische Einflüsse un
ter den Donauschwaben Jugoslawiens und Ungarns 1935—1944. Herausgegeben von M. Merkl. 
Dieterskirch, 19G8., 202—203. o. 

20 H L . VKF. ein. l. oszt. 4653/1942. — Feketehalmy-Czeydner altábornagy „Sváb helyzet
kép" című jelentése. Szeged, 1942. április 3. 
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és elszántsággal siessen ez utóbbiak védelmére. Ez az erőteljes kiállás 
azonban bűnös módon hiányzott. 

A magyar hatóságok sürgették az önkéntesek elszállítását, mert egye
dül ettől remélhették a rend helyreállítását. Ez március 22-én kez
dődött, de megfelelő szállítási kapacitás hiányában igen elhúzódott, 
és csak a május 3-i tizenkettedik szállítmánnyal fejeződött be. Gott
lob Berger SS-altábornagy (SS-Gruppenführer), az SS Főhivatal (SS-
Hauptamt) főnöke, Himmler részére erről a következő kimutatást ké
szítette:21 

1. szállítmány 1942. III. 22. Zomborból 2038 fő 
2. szállítmány 1942. III. 28. Hódságról 1438 fő 
3. szállítmány 1942. III. 29. Hódságról 1351 fő 
4. szállítmány 1942. IV. 4. Palánkáról 1074 fő 
5. szállítmány 1942. IV. 7. Ujverbászról 1700 fő 
6. szállítmány 1942. IV. 9. Újvidékről 1721 fő 
7. szállítmány 1942. IV. 17. Besztercéről 1510 fő 
8. szállítmány 1942. IV. 22. Sopronból 937 fő 
9. szállítmány 1942. IV. 25. Nagykárolyból 1758 fő 

10. szállítmány 1942. IV. 28. Pécsről 1200 fő 
11. szállítmány 1942. IV. 30. Bonyhádról 800 fő 
12. szállítmány 1942. V. 3. Komáromból 

Összesen : 
1000 fő 

16 527 fő 

A már április 3-án lezárult sorozás eredményéről a Fegyveres-SS 
délkelet-európai kiegészítő parancsnokságának (Ergänzungsstelle 
Südostraum der Waffen-SS) adatai alapján a budapesti német kö
vetség tanácsosa, Karl Werkmeister, a következő kimutatást küldte a 
német Külügyi Hivatalnak (Auswärtiges Amt):22 

Je l en t 
kező 

E lu ta 
sí tva 

A lka lmas 
összesen 

SS- W e h r -
m a c h t -Je l en t 

kező 
E lu ta 
sí tva 

A lka lmas 
összesen 

követel r 
rint 

nények sze-
a lka lmas 

Bácska 12 868 3452 9416 4173 5243 

Bakony-v idék 1 145 521 624 311 313 

„Közép" 2 312 827 1485 439 1046 

S z a t m á r - K á r p á t a l j a 1414 475 939 406 533 

Erdély 2 386 674 1712 508 1204 

Dé l -Dunán tú l 3 540 977 2563 1475 1088 

Nyuga t -Magyarország 2 044 923 1121 254 867 

Összesen: 25 709 7849 17 860 7566 10 294 

21 OL. Filmtár. 15 385 doboz — Berger SS-altábornagy jelentése Himmlernek. Berlin, 
1942. május 7. 

22 P A AA Inland. II. g. 325. — Werkmeister jelentése: „Ergebnis der Musterung der 
Volksdeutschen Freiwilligen für die Waffen-SS". Budapest, 1942. április 23. 
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Werkmeister jelentése rámutat, hogy azokon a területeken muta tko
zik különösen jó eredmény, amelyeket nemrég csatoltak vissza Ma
gyarországhoz. E területekről 16 668 önkéntes jelentkezett, s közü
lük 12 067 bizonyult alkalmasnak. Ezzel szemben a trianoni ország
területről mindössze 9041 önkéntes jelentkezett, s ebből 5793 volt al
kalmas. Az arány tehát 2:1 a visszacsatolt területek javára, jóllehet 
a népesedés éppen fordított arányú. E jelenség okát Werkmeister 
abban jelöli meg, hogy Erdély és Bácska németjei annakidején, a ro
mán, illetve jugoszláv uralom alatt teljesen kiépíthették népi szerve
zetüket (Volksorganisation), míg ez a „csonkamagyarországi" német
ség számára nem volt lehetséges. A sorozást az is nagyon megköny-
nyítette, hogy Erdélyben és a Bácskában már korábbról létezett egy 
tökéletesen kiépített — a német legényeket katonai előképzésben ré
szesítő — Deutsche Mannschaft-szervezet; Magyarországon ezt eddig 
nem engedélyezték. A Volksbundnak a toborzás érdekében kifejtett 
propagandájáról Werkmeister azt jelentette, hogy az emberről em
berre menő propaganda volt, mert a sajtót a honvédséggel kötött 
megállapodás alapján a propagandából ki kellett zárni. Ennek elle
nére a Volksbund központi lapja, a Deutsche Zeitung, közvetett mó
don propagálta a Fegyveres-SS-t azáltal, hogy folyamatosan közölt 
fronttudósításokat az SS katonai tevékenységéről. 

A bevonuló SS-önkéntesek ünnepélyes búcsúztatásán a német la
kosság az egész környékből mindenütt igen nagy számban vett részt; 
egyedül Újvidéken 25 ezer fős tömeg volt jelen. Az itteni búcsúünne
pélyről az UFA filmfelvételeket készített; a Volksbund propaganda
hivatala pedig valamennyi búcsúünnepélyt keskenyfilmre vette. A 
búcsúünnepélyekről és az önkéntesek elszállításáról a különböző ma
gyar jelentések is megemlékeztek. Tolna megye főispánjának jelen
tése szerint az SS-önkéntesek az elszállításuk előtti utolsó napokat 
„búcsúzással, sírás-rívással töltötték. Közben fenyegetőztek, hogy az 
SS-ből visszatérnek ide, s akkor aztán jaj lesz mindenkinek, aki nem 
tagja a Bundnak, mer t először azokat, aztán pedig minden magyart 
elkergetnek, mert ez itt a Dunáig már ma is Németország, csak Hitler 
még nem vette át a valóságban az államhatalmat".23 

A betoborzottak közül többen nem jelentek meg a vonatok indu
lásánál, és önkényesen visszamaradtak. A hozzátartozók közül is so
kan nem bánták volna, ha a kormányzóhelyettesről elterjedt mende
monda, hogy ti. „az SS-katonákat Horthy Pista nem engedi át a ha
táron", igaznak bizonyul. Másrészt viszont a bevonulókkal több he
lyütt be nem toborzottak is Németországba szöktek: a tömeges utazás 
során bőséges alkalom kínálkozott a kiszökésre.24 A képlet tehát bo
nyolultabb, semhogy akár az SS iránti egyhangú lelkesedéssé, vagy 
ellenkezőleg, valamiféle kényszeredettséggé lehetne egyszerűsíteni. 

Az SS első legális magyarországi toborzóakciója során bevonultak 

23 OL. ME. Nemzet iségi o. 117. es. C. 20 257/1942. — Tolna megye fő i spán jának helyzet 
jelentése. Szekszárd, 1942. május 12. 

24 OL. ME. Nemzetiségi o. 117. es. B. 15 205J/.1942. — Nemzet iségi összesítő. Budapes t , 1942. 
június 5. 
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— kiképzésük után — részint a „Prinz Eugen" elnevezésű 7. SS ön
kéntes hegyi hadosztály keretében a Balkánon kerültek bevetésre Tito 
partizánjai ellen, részint a „Florian Geyer" elnevezésű 8. SS lovas
hadosztály keretében a szovjet arcvonalra irányították őket.25 

Az első magyarországi SS-toborzás eredményeit és kihatásait utol
jára a Népinémet Közvetítőszerv (Volksdeutsche Mittelstelle, VoMi) 
vezetője, Werner Lorenz SS-tábornok (Obergruppenführer) elemezte 
és foglalta össze Himmler részére, 1942 szeptemberében.26 E jelentés 
szerint a legnagyobb készséget a német szegényréteg tanúsította az 
SS-toborzás iránt; Nyugat-Magyarországról már a korábbi időben is 
igen sok önkéntes ment illegálisan a birodalomba. A dél-dunántúli 
megyék tehetős német parasztsága viszont kevéssé bizonyult áldozat
késznek. A jelentés megállapítja, hogy a sorozásnál csak egyes esetek
ben fordultak elő olyan incidensek, hogy a Volksbund propaganda szó
nokait, vagy magukat az SS-önkénteseket csendőrségi kihallgatásra 
idézték és hűtlenséggel vádolták, vagy hogy a sorozást végző biro
dalmi német SS-tiszteket gyalázták. Amikor az önkénteseket fogya
tékba vették a magyar honvédségnél, nem egy esetben magasabb 
rangú magyar tisztek is megvetéssel viseltettek irántuk. 

Helyenként az SS-önkéntesek búcsúztatására rendezett ünnepélyek 
megzavarását is megkísérelték — említi meg a jelentés —, Budaörsön 
és Hartán a magyar rendőri szervek könnygázbombákat dobtak az 
összegyűltekre. Miután az SS-sorozáson bevált önkénteseket elszállí
tották, a magyarok ellenszenve hozzátartozóik ellen fordult. Külön
féle ürüggyel elbocsátották őket munkahelyükről, vagy arra hivat
kozva, hogy most már német állampolgárok, elvették iparengedélyü
ket, nem kaptak nyersanyag-kiutalást, sőt még élelmiszer jegyeiket is 
bevonták. Magyar részről tehát — a jelentés szerint — nem tartot
ták magukat a német birodalmi kormánnyal kötött megállapodáshoz, 
vagyis ahhoz, hogy a németeket az SS-be való jelentkezésük folytán 
semmiféle hátrány nem érheti. 

A terjedelmes jelentés ezután a magyarországi németségen belüli 
ellentétek kérdésére tér át. Ezek az SS-akció következtében kiéleződ
tek és bekövetkezett a náci-német érzelműek és a magyar érzelműek 
világos elkülönülése. Ezt Lorenz, mint a németségen belüli frontok 
tisztázódását, pozitív fejleménynek állította be. Nem hallgatta viszont 
el, hogy a Volksbund toborzó propagandája során tett, főleg szociális 
jelentőségű ígéretek tekintetében bekövetkezett csalódás, a becsapott
ság érzete az állampolgárságtól való megfosztással kapcsolatban, rend
kívül kényes helyzetbe sodorta a Volksbundot, és megnehezítette a 
további SS-toborzás propagandáját. 

25 Klietmann: i. m. 151, 157. o. 
26 OL. Filmtár, 15 385. doboz. Lorenz: „Auswirkungen der Freiwilligenaktion der 

SS'. Berlin, 1942. szeptember 19. 
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A további SS-toborzás feltételei 

Még ki sem gördültek az SS-önkénteseket szállító utolsó szerelvé
nyek az országból, amikor Himmler már a toborzóakció kiterjesztését 
vetette fel.27 Amikor az új miniszterelnök, Kállay Miklós 1942. június 
6—8-án látogatást tett Hitlernél a német főhadiszálláson, Ribbentrop 
külügyminiszter terjesztette elő neki azt a kívánságot, hogy a magyar 
kormány járuljon hozzá a februárban meghatározott 20 ezres keretnek 
30 ezerre való emeléséhez; tegye tehát ezzel lehetővé még 10 ezer 
magyarországi német bevonását az SS-be. A létszámemelésre vonat
kozó kívánság azt a — hamarosan hamisnak bizonyuló — benyomást 
keltette Kállayban, hogy az engedély megadása esetén a németek nem 
támasztanak igényt magyar csapatokra azon a kontingensen felül, 
amely a szovjetellenes háborúban jelenleg részt vesz. A magyar mi
niszterelnök, mint a parlament külügyi bizottságaiban június 11-én 
beszámolt róla, ,,e kívánság teljesítését lojalitásból megígérte" — az 
eddigi feltételek érvényessége mellett.28 

Jagow követ távirati jelentése szerint — minthogy a honvédség 
már minden hadköteles férfit behívott, a 30—40 év köztieket is, a né
met nemzetiségűeket is ideértve — egy új toborzóakció kilátásai rend
kívül csekélyek. Basch népcsoportvezető azon a nézeten van, hogy 
egy második toborzóakció csak akkor lehet eredményes, ha a hon
védségbe már behívott németeket az SS számára ismét szabaddá te
szik, és a népcsoportvezetőség feljogosíttatik arra. hogy az akciót a 
legkeményebb nyomás alkalmazásával hajtsa végre. Szükségesnek 
tartja továbbá, hogy a 17—18 éves ifjak is bevonhatók legyenek a to-
borzóakcióba, de ebben az esetben is legfeljebb 6 ezer jelentkezőre 
számíthatnak. Azt sem szabad elfelejteni — mutatott rá jelentésé
ben Jagow —, hogy a népcsoport munkája nagymértékben pangásra 
lesz ítélve, ha kereken 30 ezer. legjobb korban levő férfitől megfoszt
ják.2» 

A követ jelentése nyomán a német Külügyi Hivatalban alapos vizs
gálatnak vetették alá az imént lezárult SS-toborzás következtében 
előállt helyzetet. A népcsoport hangulatának megjavítására többek 
közt a következő gyakorlati intézkedéseket hozták javaslatba: 1. Fel
tétlenül szükséges az SS-önkéntesek hozzátartozóinak védelme, külö
nösen az egzisztenciájuk ellen irányuló gazdasági rendszabályokkal 
szemben, valamint gondozásuk, segélyezésük megoldása. 2. Az állam
polgárság kérdése legalább annyiban szabályoztassék, hogy azok a be
vonultak, akiket később testi alkalmatlanság miatt az SS-ből elbocsá
tanak, visszatérhessenek szülőföldjükre, hozzátartozóikhoz, és a ma
gyar hatóságok részéről ne szenvedjenek hátrányt. 3. A népcsoporton 
belül felvilágosító munkát kell végezni: az állampolgárság elvesztése 
nincs összekötve a szülőföldről való kitelepítéssel; a háború végezté-

27 OL. Filmtár. 15 385. doboz. — Berger SS-altábornagy jelentése Himmlernek. Berlin, 1942. 
május 7. 

28 A Wilhelmstrasse és Magyarország . . . 489. és 491. sz. dok. 
-9 PA AA Inland. II. g. 325. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1942. június 20. 
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vei az önkéntesek oda visszatérhetnek.30 Június 27-én azonban a 
VoMi-tól Kubitz SS-alezredes (Obersturmbannführer) közölte Himmler 
elhatározását: „a toborzóakció minden aggály ellenére teljes erővel 
végrehajtandó".31 

A Külügyi Hivatalban a toborzás tárgyában tartott július 3-i ér te
kezleten arra a megállapodásra jutottak, hogy az új toborzóakciót 
csak akkor lehet megindítani, ha már elcsitultak a hozzátartozók véd-
telensége, az ígért segélyek késlekedése stb. miatti panaszok, s az 
atmoszféra megjavul. Az értekezlet azt is megállapította, hogy kül
politikai okokból nem jöhet szóba annak követelése a magyar kor
mánytól, hogy a honvédséghez bevonult németeket tegye szabaddá 
az SS toborzóakciója számára.32 

A Volksbund már május óta — ekkor merült fel az újabb toborzás 
terve — foglalkozott az önkéntesként számba jöhetők összeírásával. 
Mivel Basch az elvárt számszerű eredményt csak úgy vélte teljesít
hetőnek, ha a toborzást azokra a németekre is kiterjesztik, akik a 
honvédségnél szolgálnak, utasítására ezeket is kezdték összeírni a 
Volksbund helyi csoportjainak vezetői. Az az állásfoglalás, hogy kül
politikai okokból nem lehet a magyar kormánnyal szemben azzal a 
követeléssel fellépni, hogy a honvédséghez bevonultatott német nem-
zetiségűekre is kiterjeszthessék a toborzást, csak pillanatnyi fennaka
dást okozott e munkálatokban. Basch ugyanis bizonyosra vette, hogy 
ezekre az előmunkálatokra hamarosan szükség lesz, s épp az összeírás 
eredményeivel akart döntő nyomatékot adni ezt a megoldást sürgető 
érvelésének. A honvédség kémelhárító osztálya azonban felfigyelt a 
Volksbund honvédségre vonatkozó adatgyűjtő tevékenységére, és ez 
ügyben megkezdte nemcsak a Volksbund vidéki tisztségviselőinek, ha
nem magának Basch népcsoportvezetőnek, helyettesének, Goldschmidt-
nek, továbbá Schönborn képviselőnek, a Volksbund törzsvezetőjének 
(Stabsleiter) kihallgatását is. Ezek mind azzal védekeztek, hogy az 
összeírás a német nemzetiségű katonák hozzátartozóiról való gondos
kodás előkészítését kívánja szolgálni, tekintet nélkül arra, hogy az 
SS-ben vagy a honvédségnél szolgálnak. Teljesen átlátszó volt ez a 
magyarázat, hiszen kizárólag az SS-hez bevonult önkéntesek család
jainak segélyezése is óriási gondot okozott. A német Külügyi Hivatal 
megbotránkoztatónak és tűrhetetlennek találta, hogy Magyarországon 
a volksbundistákat Németország — tehát egy baráti és szövetséges or
szág — javára elkövetett kémkedés vádjával illessék; egyébként azon
ban tartott tőle, hogy e kémgyanú alapján a Volksbund tevékenysé
gét akadályozni fogják, vagy akár teljesen meg is bénítják.33 A Volks
bund fokozottabb óvatosságra kényszerült, de a honvédségnél szolgáló 
németek kérdése csak átmenetileg és látszólag került le a napirendről. 

Az SS-toborzás során oly nagy szerepet játszott demagóg ígéretek 

30 P A AA Inland. II. g. 325. — „Gedanken zu den Auswirkungen der Anfangs d. J. 
getätigten Werbung Volksdeutscher Freiwilliger für die Waffen-SS in Ungarn". Berlin, 1942. 
június 25. 

31 PA AA Inland. II. g. 325. — Feljegyzés Kubitz közléséről. Berlin, 1942. június 27. 
32 P A AA Inland. II. g. 325. — Feljegyzés : „ N e u w e r b u n g von Volksdeutschen Freiwil l igen 

in U n g a r n für die Waffen-SS". Ber l in , 1942. jú l ius 3. 
33 P A A A In land . II . g. 329. — L u t h e r feljegyzése. (Keltezés nélkül.) 
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után dühös csalódottság vett erőt a volksbundistákon, s a vezetőséget 
elkeseredetten szidalmazták, hogy így becsapták őket: az önkéntesek 
hozzátartozói számára kilátásba helyezett családi segélyek nagy ké
séssel, akadozva jöttek, s nem a várt összegben. A magyar kormánnyal 
e vonatkozásban március 7-én kötött megállapodás ugyanis mindössze 
évi 5 millió pengő átutalását tette lehetővé, holott e célra évi 30 mil
lió pengő folyósítását tartották szükségesnek. A VoMi energikus inter
venciót követelt a német kormány részéről annak érdekében, hogy a 
magyar kormány az átutalást a szükséges összegben engedélyezze.3'1 

A német kormány augusztus 1-i jegyzéke azonban eredménytelen volt: 
Kállay miniszterelnök nem volt hajlandó hozzájárulni, hogy az SS-
önkéntesek hozzátartozói a honvédségi hozzátartozókénál jóval maga
sabb összegű, a német birodalomban szokásos támogatásban részesül
jenek.35 

Ezek a körülmények arra kényszerítették az SS Budapesten működő 
magyarországi gondozó-hivatalát (SS-Fürsorgestelle in Ungarn), hogy 
a Volksbund segítségével — az adóívek alapján — felülvizsgálja az 
SS-be bevonult önkéntesek segélyezésre igényt tartó hozzátartozói
nak vagyoni viszonyait, s ily módon a rendelkezésre álló szűk pénz
ügyi keretet kizárólag a leginkább rászorulók között ossza meg. Mint
hogy a Volksbund toborzó propagandája annakidején a vagyoni viszo
nyoktól függetlenül minden önkéntes családjának megígérte azt az 
összeget, ami a német birodalomban jár az SS-önkénteseknek, az elke
seredés nem csökkent, hanem fokozódott. Csak a legszegényebbek 
'kapták meg végre visszamenőleg is pénzüket (havi 40 pengő), ha nem 
is az ígért összegben. A német falvakat motorkerékpáron felkereső 
SS-tisztek hiába magyarázták a Volksbund-helyiségben összegyűlt ta
goknak, hogy „a birodalomnak is sok kiadása van", ez őket nem ér
dekelte. Nem sokra mentek azzal az újabb — eléggé baljóslatú — 
ígérettel sem, hogy a hadiözvegyek és hadiárvák a háború után föl
det is kapnak. Számosan kiléptek a Volksbundból, egyes helyeken tö
meges jelleggel.36 

Az ügy további következményeként a magyar Belügyminisztérium 
kebelében működő Államvédelmi Központ vezetője a külügyminiszter
hez és a honvédelmi miniszterhez intézett átirataiban kifogásolta az 
SS-gondozótiszteknek (Fürsorgeoffizier) a falvakban kifejtett tevé
kenységét, amely „magyar állampolgárokkal szemben félreértésekre 
ad okot, és az állami szuverenitásba vág". A honvédelmi miniszter el 
is rendelte a kérdésnek a német katonai attaséval történő megtárgya
lását, hogy ti. a németek a jövőben hasonló ügyekben forduljanak a 
területileg illetékes magyar hadigondozó kirendeltségekhez (a hadtes
tek hadigondozási felügyelőihez.)37 

A hozzátartozók helyzetét rendkívül megnehezítette, hogy a magyar 
34 P A AA In land , n . g. 329. — B e h r e n d s á t i ra ta L u t h e r h . á l l amt i t ká rhoz : „Fami l i enun te r -

s tú t zung für Angehör ige der Waffen-SS in U n g a r n . " Ber l in , 1942. jú l ius 1. 
35 OL. F i lmtár . i l 058. doboz. E. 314 833—4. — Clodius je len tése . Budapes t , 1942. szeptem

be r 13. 
36 HL. HM. Ein. 56 161/1942. — Csendőrség közpon t i nyomozó p a r a n c s n o k s á g á n a k je lentése . 

Budapes t , 1942. szeptember 16. 
37 HL. HM. Ein. B. oszt. 73 254/1942 
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hivatalos lap, a Budapesti Közlöny, 1942. június 28-án megkezdte az 
állampolgárságuktól megfosztott SS-önkéntesek névsorának közlését. 
Jagow követ ezt határozottan „barátságtalan gesztusnak" minősítette 
a magyar kormány részéről.38 A Volksbund propagandája szerint 
„semmi jelentősége nincs annak, hogy a magyar belügyminiszter most 
mit csinál; a háború után a magyaroknak itt nem lesz szavuk, akkor 
már mi fogjuk megmondani, milyen jogokat igénylünk".39 De mi 
lesz addig? — ez volt a kérdés. A listák alapján a helyi hatóságok a 
hozzátartozókat minden hatósági ellátásból kizárták, iparigazolványu
kat elvették, italmérési engedélyüket bevonták, munkáltatóik elbocsá
tották őket, illetve munkához nem jutottak. A magyar közvélemény 
— érthető módon — hevesen ellenük fordult. Ugyanez a sors várt 
arra a 23 SS-katonára is, akiket egészségi okokból szeptember—októ
ber folyamán leszereltek, s lakhelyeikre hazatértek: a hatóságok mint 
állampolgárságuktól megfosztott, hontalan személyeket kezelték őket.40 

Az SS-önkéntesek otthonról elkeseredett leveleket kaptak. Ezek 
nem is annyira a magyarokra panaszkodtak, mint inkább a Volks-
bundra, amely ilyen helyzetbe sodorta őket. A nyugtalanító levelek az 
SS-önkéntesekre erősen hatottak. A „Nord" és a „Das Reich" elneve
zésű SS-hadosztály, valamint az SS-lovashadosztály parancsnoka je
lentést tett arról, hogy a hazulról kapott levelek többsége alkalmas a 
harci morál aláásására, s minthogy e hadosztályok legénysége nagy
részt magyarországi németekből áll, ez igen komoly veszély. Ha nem 
történnek gyors és eredményes intézkedések a hozzátartozók helyze
tének megjavítására, akkor semmi felelősséget nem vállalhatnak had
osztályaik harci szelleméért/'1 

Az SS-alakulatokhoz bevonultak hangulatát azonban korántsem csak 
a hazai hírek befolyásolták, hanem az a megvetés is, amelyben biro
dalmi német SS-ba j társaik, de főleg az alparancsnok altisztek része
sítették őket. Ezek ugyanis dühös méltatlankodással döbbentek rá ar
ra, hogy a Magyarországról bevonult németek nagy része csak gyen
gén tud németül, s egymás közt gyakran inkább magyarul beszélnek. 
E jelenségre úgy reagáltak, hogy „magyar disznók", és más hasonló 
becsmérlésekkel is illették őket. Megaláztatásukról, a kegyetlenségig 
kemény kiképzésről, s a fronton sem enyhülő durva bánásmódról a 
magyarországi német lakosság a szabadságra hazaérkezők révén szer
zett tudomást. Ez utóbbiak egy része hallgatásba burkolódzott, mások 
keserű indulataikat azok bántalmazásával vezették le, akiknek volt 
erejük a toborzással szembeszegülni és itthonmaradni,42 de többen 
is akadtak, akik egészen nyíltan elmondták a valóságot. Jóllehet a 
Volksbund a szabadságos SS-katonákat arra akarta felhasználni, hogy 

38 OL. K ü m . Szám jelosztály. 20. cs. — Kál lay u tas í tása Sz tó jaynak . Budapes t , 1942. j ú 
lius 11. 

39 Weitbl ick eines Donauschwaben . . . 223—224. o. 
40 HL. HM. Ein. 1. oszt. 11 592|/,1943. — Csendőrség közpon t i nyomozó p a r a n c s n o k s á g á n a k 

je lentése . Budapes t , 1943. f eb ruá r 11. 
41 P A AA Inland. II. g. 325. — Kleinheisterkamp jelentése. 1942. október 5., továbbá: PA 

AA Inland. II. g. 329. — „Protokoll über eine Besprechung am 12. 11. 1942. betr. die Für
sorge für die Familienangehörigen der Waffen-SS aus Ungarn". 

42 HL. HM. Ein. B. oszt. 6899/1943. 
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a Volksbund-helyiségbe összecsődített lakosság előtt az SS-életet pro
pagálják — egyesek erre alakulatuktól is megbízást kaptak —, né
melyek ezt kereken megtagadták. így Johann Weimpert, aki Sorok
sáron lakó szüleihez érkezett három heti szabadságra, kijelentette: 
bármi történjék is, oda a lábát nem teszi be, ahol egyszer eladták. „A 
Volksbund-vezetők csaló gazemberek, akik a jó fizetést felveszik, és a 
fiatalságot lelketlenül becsapják" — mondotta, s a honvédséghez be-
vonulókat megnyugtatta, örüljenek, hogy magyar katonák lehetnek.43 

A Volksbund-vezetőket erősen foglalkoztatta, hogyan lehetne az 
ilyen szabadságos katonákat elhallgattatni. Még veszedelmesebb je
lenség volt — a tervezett új toborzás küszöbén — szökött SS-katonák 
egyre gyakoribb feltűnése. A velük szembeni eljárást a magyar ható
ságoktól nem kérték, attól tartva, hogy az ilyen esetek bejelentése 
csupán a magyar propagandának szállítana anyagot.44 Jól jött azonban, 
hogy a magyar honvédség részéről is szorgalmazni kezdték a szabad
ságos német katonák ellenőrzését. A szegedi hadtest parancsnoksága 
egy átfogó rendelet kiadását indítványozta, amely a honvéd állomás
parancsnokok jog- és hatáskörét a Magyarország területén tartózkodó 
német katonákra is kiterjeszti; amennyiben pedig ez nem volna le
hetséges, a németek állítsanak fel parancsnokságot — mindenekelőtt 
a Délvidéken — a Magyarország területén tartózkodó német katonák 
fegyelmének fenntartására és fegyelmi ügyeinek elintézésére. A Hon
védelmi Minisztérium ez utóbbi utat találta járhatónak: 1943 tavaszán 
először Zomborban, majd másutt is helyi német parancsnokságok 
(Deutsche Ortskommandantur) létesültek45 — a magyar tisztek meg
nyugvására, de az ország szuverenitásának újabb sérelmére. A Volks
bund ezentúl ide jelenthette fel az SS-szökevényeket, s azokat a sza
badságos katonákat, akik nyílt beszédükkel veszedelmessé váltak szá
mára, így vitette el Taksony községből a Volksbund helyi csoportjá
nak vezetője, Adam Wagner, a szabadságra hazaérkezett Paul Kreiss 
SS-önkéntest, mert a kocsmában arról beszélt, hogy „ha valaki ki 
akarna menni az SS-csapatokhoz, inkább lőjje magát fejbe".46 

A Magyarországról toborzott és még toborzandó SS-önkéntesek hoz
zátartozóinak annyi gondot okozó kérdésére Himmler 1943. január 
21-én tért vissza: nem az volna-e a legjobb, ha a vagyontalan önkén
tesek hozzátartozóit áthoznák a birodalomba? Ez megoldaná a jelen
leg hontalannak számító hozzátartozók helyzetét; devizára nem lenne 
szükség, s ráadásul egy kívánatos bevándorlást mozdíthatnának így 
elő.47 Basch azonban nyomatékosan kérte, hogy tekintsenek el az átte
lepítési tervtől, mert annak nemcsak az SS-hez bevonultak hozzátar
tozóira lehet beláthatatlan hatása, hanem az egész népcsoportra; mun-

4 A 43 Í F ^ H M : ?}?• 72 888/1942- — Csendőrség központi nyomozó parancsnokságának jelentése. Budapest, 1942. november 25. 
A „ Í 4 * P ^ £ A In, la i??- n - g- 325- ~" J a S ° w jelentése. Budapest, 1942. szeptember 2.; Rimann 
állásfoglalása. Berlin, 1942. október 9.: Luther utasítása Jagownak, Berlin, 1942. október 22. 

45 HL. HM. Ein. B. oszt. 68 540!/1942 és 24 758/1942. 
46 OL. ME. Nemzet iségi o. 149. es. C. 15 653/1943. - Csendőrség központ i nyomozó p a r a n c s 

n o k s á g á n a k je lentése . Budapes t , 1943. márc ius 22. 
47 P A AA Inland. II. g. 326. — Himmler utasítása Bergernek és Lorenznek. Berlin, 1943. január 21. 
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kakészségük megrendülne, s így legfőképp az a hadifontosságú gaz
dasági munka kerülne a legsúlyosabb veszélybe, melyet a népcsoport 
a német birodalom számára végez. Számítani lehet arra, hogy egy 
szorosan körülhatárolt áttelepítés is a Volksbundból való tömeges k i 
lépést, s az egész népcsoport dezorganizációját hozhatja magával. Az 
említett előnyök nem olyanok, amelyek e hátrányos következmények
kel felérhetnének/18 

A berlini magyar követség 1943. március 1-én jegyzékben hozta a 
német Külügyi Hivatal tudomására: a magyar kormány a német— 
magyar barátság és fegyvertársi viszony szellemének megfelelően, ked
vezően foglal állást az SS-önkéntesek hozzátartozóival kapcsolatos né
met kívánságok tekintetében. Jóllehet a magyar törvényes rendelke
zések értelmében az idegen állampolgárságot felvevők nemcsak saját 
maguk vesztik el magyar állampolgárságukat, hanem feleségük és k is 
korú gyermekeik is, magyar részről hozzájárulnak a német kormány 
azon kéréséhez, hogy a családi hozzátartozókat a háború végéig ne 
kezeljék idegenek gyanánt, hanem magyar állampolgárok maradja
nak. Az SS-önkéntesek családjainak segélyezésére az idevonatkozó 
1942 márciusi megállapodásban előirányzott 5 millió pengőn felül a 
magyar kormány még ugyanabban az évben előbb további 2, majd 
később még 5 millió pengőt bocsátott rendelkezésre; most készségét 
fejezi ki arra, hogy ezentúl — 1943. február 1-től számítva — havi 
1 250 000 pengő, azaz évi 15 millió pengő átutalását teszi lehetővé. 
Eleget tesz a magyar kormány annak a kérésnek is, hogy a Magyar
országra szabadságra érkező SS-katonáknak ne kelljen polgári ruhá t 
ölteniük, hanem — az eredeti megállapodástól eltérően — ekkor is 
viselhessék egyenruhájukat.49 

Biztosra vehető, hogy az e kérdésekben hosszú ideig ellenálló m a 
gyar kormány engedékennyé válásában Szombathelyi vezérkari főnök 
Hitlerrel nemrégiben folytatott megbeszélése játszott döntő szerepet: 
Hitler az addigiaknál nyíltabban beszélt a magyar partnerrel a ma
gyarországi németség háború utáni kitelepítésére vonatkozó tervéről, 
s ezzel elérte, hogy a háború tar tamára csökkentse a közös erőkifej
tést károsan befolyásoló feszültséget a magyarok és a magyarországi 
német népcsoport között, hiszen magyar részről — a háború utáni glo
bális és radikális megoldás perspektívájában — egyszeriben értelmét^ 
vesztette az SS-önkéntesek hozzátartozóival szembeni „kicsinyeske
dés",50 különösen azokban a súlyos időkben, amikor a magyar haderő 
is elszenvedte nagy vereségét a Donnál. 

Egy katonailag rendkívül kritikussá vált helyzetben sorra kerülő 
újabb SS-toborzás megindításához a magyar részről tett engedmények
ben Jagow követ nem látott elegendő biztosítékot a hangulat kedvező 
megváltoztatására. Az évi 15 milliós keret sem teszi lehetővé az S S -
önkéntesek családjainak a németországi normák szerinti segélyezését, 

•58 P A AA Inland. II. g. 326. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. február 4. és 
Bergmann feljegyzése. Berlin, 1943. február 13. ' 

49 P A AA Inland. II. g. 326. — Berlini magyar követség szóbeli jegyzéke. Berlin, 1943. 
március 1. 

50 PA AA Inland. II. g. 271. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. február 21. 
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amelyet pedig a toborzáskor megígértek. Jelenleg 20 ezer, de ha a 
toborzást megelőzően illegálisan az SS-hez szökötteket is számítjuk, 
összesen 22 ezer önkéntes családjának segélyezését szolgálja ez a ke
ret. Kérdéses, hogy az újabb toborzóakció esetén a magyar kormány 
az újonnan nyert önkéntesek számának megfelelő arányban fogja-e bő
víteni az átutalási keretet, s ha igen, lesz-e a birodalomnak erre a 
célra elegendő devizája? Különösen jelentős e kérdés akkor, ha a to
borozhatok kontingensét a birodalom a Kállay miniszterelnök által 
múlt év júniusában elfogadott 30 ezer fő helyett — a közben megnöve
kedett szükségletnek megfelelően — 50 ezerre akarja felemeltetni ! 

A magyar kormány számára elfogadhatatlan lenne Jagow szerint 
a kontingens ilyen arányú felemelésére irányuló követelés. Ezt a fel
emelt kontingenst ugyanis csak a honvédségnél szolgáló németeknek 
a honvédségtől való elbocsátása útján lehet elérni, márpedig a követ
ség katonai attaséi szerint is ez lehetetlen, hiszen — különösen a mű
szaki alakulatoknál — a csapatok oly nagy mértékben értéküket ve
szítenék, hogy felhasználhatóságuk kérdésessé válna. Ugyancsak 
katonai okokból nem egyeznének bele magyar részről olyan megol
dásba sem, hogy a német nemzetiségűek az SS-ben tegyenek eleget 
katonai szolgálati kötelezettségüknek: a két haderőnél ugyanis telje
sen más a kiképzés, s így a német kiképzésben részesülteket a hon
védség többé nem használhatná. Feltételezve, hogy a magyar kormány 
nemzetiségpolitikai okokból talán mégis hozzájárulna ehhez, komoly 
nehézségek adódnának ebből a jövőre nézve, azon német követelés 
érvényesítése szempontjából, hogy Magyarország további csapatokat 
bocsásson rendelkezésre az általános hadvezetés keretei közt. Jelenleg 
a német birodalom három új hadosztály felállítását követeli a magya
roktól, s gyanítható, hogy ezt csak tetemes nehézségek leküzdésével 
tudja elérni. A katonai attasék véleménye szerint tartani lehet attól, 
hogy a magyarok azonnal visszavonják a három hadosztályra vonat
kozó ígéretüket, ha a 30 ezerben megállapított kontingenst meghaladó 
méretű SS-toborzásra történik törekvés. Kállay ezt is csak azzal a ki
kötéssel engedélyezte, ha újabb zavargásokra nem kerül sor. Már 
pedig nyilvánvaló, hogy egy tervezett méretű toborzás nem lehetséges 
„újabb zavargások" nélkül.51 

Alig végzett a követ e távirati jelentés megszövegezésével, amikor 
ugyanezen a napon, március 8-án, megkapta Ribbentrop utasítását: 
jelentse Kállay miniszterelnöknek, hogy az általa múlt év júniusában 
jóváhagyott újabb SS-toborzást meg kívánják kezdeni, s ezzel kap
csolatban kérje annak engedélyezését, hogy a toborzás a honvédségnél 
szolgáló németekre is kiterjeszthető legyen.52 A március 10-én össze
ült minisztertanács úgy foglalt állást, hogy engedélyezi 10 ezer ön
kéntes toborzását, de a honvédségnél szolgáló németekre a toborzás 
nem terjedhet ki.53 Ebben a helyzetben ült össze tanácskozásra Berlin
ben március 19-én Weizsäcker külügyi államtitkár Jagow követtel és 

11 E A A A I n l a n d - n - §• 326- — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. március 8. 
d S A A A I n l a n d - H- g- 326- — Bergmann feljegyzése. Berlin, 1943. március 13. 
5J OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1943. március 10. 
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Easch népcsoportvezetővel — a VoMi egy képviselője és szaktanácsadók 
jelenlétében —, hogy megvitassák, milyen módon lehetne biztosítani 
az SS számára a lehető legtöbb önkéntest a magyarországi német 
népcsoportból. Basch ez alkalommal ismételten hangsúlyozta, a nép
csoport vezetősége magától értetődő kötelességének tekinti, hogy eb
ben — a népcsoport egyéb fontos ügyeinek háttérbe szorításával — 
maga is segítsen. A népcsoport képes is még igen tekintélyes számú 
alkalmas németet az SS-be vinni. Az értekezlet résztvevői egyöntetűen 
arra a felfogásra jutottak, hogy az új toborzóakciónak teljes sikere lesz, 
ha az önkéntesek hozzátartozói támogatására szükséges pengőösszeg 
folyósítása biztosítható, és ha a toborzást most már a honvédségnél 
szolgáló németekre is kiterjeszthetik.54 

Ribbentrop utasítására március 29-én Jagow követ újra felkereste 
Kállayt, hogy ez utóbbi vonatkozásban engedékenységre bírja, de ered
ménytelenül. A másnapi minisztertanács idevágó határozata megerő
sítette Kállay álláspontját: a 10 ezer német önkéntes toborzása meg
kezdhető, de a toborzás nem terjedhet ki a honvédség állományában 
levő német nemzetiségű katonákra.55 Kállay Jagow előtt hangsúlyozta; 
ezek száma oly csekély, hogy az eredménnyel semmiképpen sem lenne 
arányban az a nyugtalanság, amelyet egy ilyen toborzás a honvédség
ben keltene. Utasítására a Honvédelmi Minisztérium április 15-én a 
következő írásbeli közlést tette a német katonai attasénak a honvéd
ségnél szolgáló németek létszámára vonatkozóan: „Német anyanyelvű 
hadkötelesek állománya: az egész ország hadkötelesei közül 112 000 
a német anyanyelvű magyar állampolgár. Ebből kiképzett és harc
képes hadköteles 1343 tiszt és 75 390 fő legénység, azaz a hadkötele
sek 3,2 százaléka. — A 292 000 főnyi tényleges legénységből 1942. 
október 1-én 6000 fő volt német anyanyelvű, azaz éppen 3,2 százalék. 
— Szlovák 4000, ruthén 9500, román 11 500, szerb 1500, horvát 1200 
fő —, a nemzetiségiek állománya tehát összesen 33 700 fő."56 A Kül
ügyi Hivatalból azonban Reichel tanácsos még aznap azt táviratozta 
Ribbentropnak, hogy csakis a honvédségnél szolgáló németek igénybe
vételével lehet az SS által megkövetelt 20—30 ezer önkéntest előte
remteni. A honvédségben szolgálók nélkül ugyanis a népcsoport csupán 
mintegy 4—5 ezer önkéntes előállítására képes, mert tartalékai a meg
felelő korosztályokból már kimerültek: 20 ezren szolgálnak az SS-ben, 
3 ezren a Wehrmachtban, 2 ezren a Todt-szervezetnél és legalább 20 ezer 
a német birodalomban munkásként dolgozó magyarországi németek 
száma.57 

Ekkor azonban már eldöntött kérdés volt, hogy Hitler személyes 
beszélgetés keretében magának Horthynak terjeszti elő Kállay poli
tikájával szembeni súlyos vádjait, köztük azt is, hogy szembeszegül 
a honvédségnél szolgáló németeknek az SS-alakulatokba toborzására 
irányuló kívánsággal. A klessheimi kastélyban 1943. április 17-én 

54 PA AA Inland. II. g. 326. — Weizsäcker feljegyzése. Berlin, 1943. március 19. 
55 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1943. március 30. 
56 PA AA Inland. II. g. 326. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. április 15. 
57 P A AA Inland, n . g. 326. — Reichel távirata. Berlin, 1943. április 15. 
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Ribbentrop jelenlétében Hitler és Horthy közt lefolyt megbeszélés 
e tekintetben azzal az eredménnyel járt, hogy Horthy hozzájárult az 
SS-toborzás hatályának kiterjesztéséhez a honvédségnél szolgáló né
metekre, amit Kállay mindaddig a leghatározottabban megtagadott — 
Hitler azon ígérete ellenében, hogy az SS-hez bevonultak többé nem 
térnek vissza Magyarországra, s majd családtagjaikat is áttelepítik 5H 

A klessheimi találkozó nyomán intenzív tárgyalások kezdődtek a to
borzás ügyében a magyar kormánnyal és a Honvédelmi Minisztérium
mal, amelyeket német részről Jagow követ vezetett. Utasítása azonban 
az volt, hogy a toborzás sikere érdekében feltétlenül térjen ki minden 
olyan magyar kísérlet elől, amely az áttelepítésről szóló szerződés 
megkötését esetleg már most szorgalmazná.59 

Csak most tisztázódott véglegesen — sok megelőző vita után — a 
Volksbund vezetői bevonultatásának kérdése, amelyet az SS a példa
adás kedvéért erősen szorgalmazott. Basch utasítást kapott arra, hogy 
Kállay miniszterelnöktől közvetlen tárgyalás útján kérje annak kivé
teles lehetővé tételét, hogy ezek az állampolgárságuk elvesztése nélkül 
vonulhassanak be az SS-hez — meghatározott időre. Mint Basch j e 
lentette, Kállay hozzá is járult ahhoz, hogy e célból a népcsoportve
zető 2 hónapra, 25 további magasabb volksbundista tisztségviselő pe 
dig 5—6 hónapra szabályos magyar útlevéllel a német birodalomba 
távozhasson, majd szolgálata leteltével onnan ugyanígy visszatérhes
sen, állampolgárságának sérelme nélkül. Basch és 25 társa frontszol
gálatra jelentkezett, ami abból állt, hogy azoknál az SS-alakulatoknál 
tesznek látogatást, amelyekben Magyarországról toborzott németek 
harcolnak.00 

Az SS második toborzóakciója 

Ribbentrop 1943. május 10-én ismételten arra hívta fel távirati 
utasításában Jagow követ figyelmét — az SS-toborzás ügyében német 
részről ő vezette a tárgyalásokat —, hogy különös gonddal igyekezzék 
az egyáltalán lehetséges maximumot kihozni a honvédségnél szolgáló 
németekből az SS részére: „Feltétlenül arra kell törekedni, hogy az 
összes arra alkalmas német az SS rendelkezésére álljon. Bizonyos 
politikai aggályok, amelyek az ez irányú radikális intézkedésekkel 
szemben talán mutatkozhatnak, félreteendők, tekintettel a tervezett új 
SS-alakulatok felállításának nagy fontosságára a további hadviselés 
szempontjából."61 

Jagow tárgyalásai sikerrel jártak: a magyar Minisztertanács május 
11-i idevágó határozatával engedélyezte, hogy a Volksbund összeállítsa 
az 1908—25-ös születésű németek listáját és hozzájárult, hogy vala
mennyiük — néhány, a hadiiparban foglalkoztatott személy kivételé
vel — toborozható legyen az SS-be. Akik a honvédségnél szolgálnak, 

58 OL. F i lmtá r . 14 288. doboz. F4. 0114—24. — Schmid t feljegyzése Hit ler és Hor thy 1943. 
április 17-i klessheimi megbeszéléséről. Salzburg, 1943. április 18. 

59 P A AA Inland. H. g. 327. — Wagner távirata Jagownak. 1943. május 2. 
60 P A AA Inland. II. C. 49. 
«íl PA AA Inland, n. g. 327. — Ribbentrop távirata Jagowhoz, 1943. május 10. 

— 56 — 



8 napi szabadságot kapnak, hogy lakóhelyükön önként jelentkezhes
senek toborzásra a helyi Volksbund-szervezetnél. A toborzás minden 
nyomtatvány és sajtófelhívás nélkül történik, hogy ne adjon alkalmat 
ellenséges propagandára.62 A Minisztertanács által elfogadott egyez
ménytervezetet a VoMi részéről Kubitz, az SS-Főhivatal részéről pe 
dig annak Budapesten átutazó főnöke, Berger hagyta jóvá. Az egyez
mény szövegét a magyar kormány 1943. május 22-i szóbeli jegyzéke 
hozta hivatalosan a német kormány tudomására, s annak egyetértő 
válasz jegyzékével június 1-én lépett hatályba. Tartalmából elegendő 
kiemelni a következőket: 

A magyar kormány a magyarországi német népcsoport tagjainak az 
SS-be való toborzásához attól függetlenül járul hozzá, hogy tagjai-e a 
Volksbundnak, avagy nem (1. §). 

Egyetértés áll fenn a tekintetben, hogy az SS-be bevonulók felesé
gének és kiskorú gyermekeinek állampolgársága csak a háború befe
jezése után fog rendeztetni (5. §). *. 

Az SS-önkéntesek hozzátartozóiról és hátramaradó ttairól való gon
doskodás a német birodalomra hárul ; mértéke az, ami a magyar hon
védségnél (6. §). 

Azokat az önkénteseket, akiket nem vesznek be az SS-be vagy 
bizonyos ideig tartó szolgálat után mint alkalmatlanokat elbocsátanak, 
a magyar állam visszaveszi az állampolgári kötelékbe, és biztosítja, hogy 
az SS-be történt jelentkezésükért őket semmiféle politikai vagy gazda
sági hátrány nem éri (7—8. §). 

Ez az egyezmény tehát kiküszöbölni látszott azokat a német szem
pontból hátrányos következményeket, amelyek az első toborzóakció 
nyomán jelentkeztek.63 

A Volksbund vezetősége május 17-én feljegyzésben foglalta össze 
a második SS-toborzással kapcsolatos feladatait. E szerint Basch a 
népcsoportvezetőség törzsének főnökét (Stabsführer), Sepp Schönborn-t 
bízta meg a toborzóakcióval kapcsolatos feladatok ellátásának irányítá
sával, „Der Beauftragte für die II. Waffen-SS-Aktion" elnevezéssel 
számára külön szolgálati helyet (Dienststelle) szervezve. E dokumen
tum megállapítja, hogy a népcsoport előtt nem lehet közömbös az ön
kéntesek száma, hiszen az leginkább értékmérője a népcsoport beve
tési készségének. Mégis nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az SS-be 
a jelentkezés önkéntes elhatározás alapján történik. Akinek német 
létére nem legmélyebb benső szükséglete, hogy rendelkezésére álljon 
„a hősök harci közösségének", hogy ezzel a Führer „leghívebb és leg-
gátlástalanabb" követői közt szolgáljon, az maradjon. — A továbbiak
ban azt hangsúlyozza, hogy a második SS-akció lebonyolításának tar 
tama alatt a Volksbund-tagok és azon németek közt, akik nem tagok, 
a szó igazi értelmében közbékének kell uralkodnia: „Kezünket nyújt
juk feléjük, még ha nehezünkre esik is. Talán ez az utolsó nagyvonalú 
gesztus, amit irántuk tehetünk a háború befejezése előtt."64 

62 OL. F i lmtár . 10 944. doboz. E. 518 633—5. — Werkmei s t e r t áv i ra t i j e len tése . B u d a p e s t , 
1943. m á j u s 12. 

ö3 u o . E. 518 620—7. — A m a g y a r k o r m á n y szóbeli j egyzéke . Budapes t , 1943. m á j u s 22. 
64 P A AA in l and . II. C. 49. — Fel jegyzés a II . SS-akció lebonyol í tás i t e rvérő l . Ber l in , 
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A Volksbund „nagyvonalú gesztusa" ravasz félrevezetést takart; ezt 
igen jól mutat ta a honvédségnél szolgáló németek összeírásának lefo
lyása. A toborzási megállapodásnak megfelelően, ezek adatait a hoz
zátartozóktól kellett a Volksbundnak beszereznie. Schönborn olyan 
belső utasítást adott az összeíróknak, hogy németnek tekintsenek min
denkit, aki akárcsak részben is német származású; közömbös, hogy 
németnek vallj a-e magát vagy nem; még az is, hogy beszél-e egyálta
lán németül. A volksbundista összeírok nem mondták meg a család
tagoknak, miért van szükségük a honvédségnél szolgálók adataira, 
hanem — alighanem központi utasításra — általában azt állították, 
hogy a Valksbund szabadságot akar részükre kieszközölni a honvéd
ségnél. A katonáskodó fiút viszontlátni kívánkozó hozzátartozókat 
ezzel könnyen lépre csalták, elhallgatva, hogy az SS-be való betobor-
zásuk végrehajtásához igénylik a honvédségtől, való szabadságoltatá-
sukat! Számos községben azonban gyanakvással fogadták a volks
bundista összeírókat, megtagadták az adatok közlését, vagy hamis 
adatokat mondtak be, hogy a honvédségben szolgáló fiaikat a Volks
bund ne találja meg. Taksonyban (Pest m.) veréssel fenyegették meg 
az összeírókat, Zircen (Veszprém m.) tiltakozásuk jeléül beverték a 
körzeti Volksbund-iroda és a helyi csoportvezető ablakait, Nagyszékely 
községben (Tolna m.) a csendőrség beavatkozását kérték a gyanús 
összeírókkal szemben.65 

Nagy Vilmos honvédelmi miniszter május 21-én, a második SS-to-
borzásra vonatkozó általános tájékoztatáson kívül, szigorúan bizalmas 
utasítást adott ki az SS sorozó bizottságok mellé beosztandó honvéd 
összekötőtisztek számára. Ebből kitűnik az a fontos momentum, hogy 
a magyar kormány — egészen titkosan és hallgatólagosan — bele
egyezett abba, hogy az SS a magyarországi román, szlovák, szerb és 
horvát nemzetiségek köréből is toborozhasson, határozottan leszögezve 
viszont, hogy magyar nemzetiségűek nem sorozhatok be az SS-be. Az 
utasítás szerint azonban egyébként ,,az országnak nem érdeke, hogy 
olyan személyeket, akik egy más állam véderőkötelékébe kívánnak be
lépni, visszatartson; ezért a jelentkezőket lebeszélni, kicsinyes nehézsé
geket okozni, vagy a sorozások lefolytatását késleltetni szigorúan 
tiltva van".66 

A második SS-toborzás érdekében kifejtett propaganda szervesen 
beleilleszkedett a Volksbund általános háborús uszító propagandájá
ba, amely Sztálingrád után különösen intenzív lett. Budaörsön Georg 
Goldschmidt, a helyettes népcsoportvezető arról beszélt, hogy ha Hit
ler fel nem ismerte volna a veszedelmet, a bolsevista hordák elsöpör
ték volna Európát; a téli harcok látszólagos sikereket hoztak a bol
sevistáknak, és ezt a zsidó kapitalizmus óriási propaganda kifejtésére 
használja fel, de korai az öröm: a harcból a német nép kerül ki győz-

65 HL. HM. Ein. B. oszt. 75 732/1943. — Csendőrség központi nyomozó parancsnokságának 
jelentése. Budapest, 1943. május 31. 

CG OL. Filmtár. 7886. doboz. BM. Szálasi-per, 2. tekercs. VIII/6—12. — Nagy Vilmos hon
védelmi miniszter 1943. május 21-i szig. biz. utasítása: „Ujabb toborzások a német Fegyveres-
SS alakulatokhoz"; és csatolmánya: ..Utasítás az SS sorozó bizottságokba beosztott össze
kötő tiszt részére". 
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tesen.67 — A Volksbund sajtója ezúttal is közvetve propagálta a to-
borzóakciót azzal, hogy már hosszabb idő óta cikksorozatot közölt 
általában az SS-katonák életéről. 

Az új toborzással kapcsolatos szociális demagógia már a Katonase
gély (Soldatenhilfe) Basch általi, március 25-i ünnepélyes meghirdeté
sével kezdetét vette. Basch egyébként Hitler 53. születésnapja alkal
mából Bánd községben (Veszprém m.) tartott április 18-i ünnepi be
szédében kijelentette: „A legkevesebb, amit a népcsoport a Führernek 
adhatott, az volt, hogy fiainak javát adta oda, és még ezután is oda 
fogja adni."68 A magyar kormány május 5-én hozzájárult: minden 
ezer SS-önkéntes után 1,98 millió pengő legyen átutalható a hozzá
tartozók ellátására. Ezt az összeget az illetékes német szerv (Haupt-
Pürsorge- und Versorgungsamt der Waffen-SS) minden tekintetben ki
elégítőnek tartotta.69 A magyar kormány e döntése valósággal fede
zetet adott a toborzóakcióval kapcsolatos volksbundista szociális de
magógiához. 

A közös háborús erőfeszítés jegyében a németek igyekeztek komo
lyan venni a magyar kormány azon óhaját, hogy az új SS-toborzással 
kapcsolatban ne kerülhessen sor olyan rendzavarásokra az önkénte
sek részéről, mint az előző akciónál történt. Letsch SS-alezredes. 
Tondock SS-őrnagy és Kienast SS-főhadnagy e tárgyban május 31-én 
külön megbeszélést folytatott Georg Goldschmidt helyettes népcso
portvezetővel. Ö azonban úgy nyilatkozott, hogy a rendzavarások alig
ha kerülhetők el. Már az első toborzóakciónál megmutatkozott, hogy az 
ellenfél olyan megjegyzései, mint hogy ,,az ostobák mennek a mé
szárszékre", „a legbutább borjú keres csak magának mészárost" stb. 
oda vezettek, hogy az SS-önkéntesek elégtételt vettek ezekért, s vere
kedések, ablakbeverések történtek.70 

Basch 1943. június 8-i jelentése sötéten látó a második akció vár
ható eredményét illetően. Az őt aggasztó legfontosabb körülményeket 
így foglalta össze: 

1. A 2. Magyar Hadsereg, amely a keleti arcvonalon harcolt, telje
sen leszerelt. Több mint tízezer német nemzetiségű honvéd vissza
tért szülőhelyére. Valamennyiük hangulatát ijesztő háborús fáradtság 
jellemzi. A legjobbak közülük hallgatnak, a többiek azonban olyan 
híreket terjesztenek, amelyek minden harcikedvet megbénítanak. A 
német csapatok brutalitásairól (e szót Basch idézőjelbe tette) tudósí
tanak, akik a honvédeket lövették, gyalázták, fenyegették, tőlük min
den segítséget megtagadtak stb., stb. Tudomásul kell venni, hogy ezek 
közül egy sem fog önként jelentkezni. Ez a leszerelés akkor történt, 
amikor a Volksbund csendben már megkezdte a toborzást. A háborús 
fáradtság napról napra növekszik, és az ellenséges falusi értelmiség 
ezt a hangulatot igen rafináltan használja fel: többnyire hagyja, hogy 

67 HL. HM. Ein. 1. oszt. 15 625/1943. — Nemzetiségi összesítő. Budapest, 1943. március 19. 
63 OL. ME. Nemzetiségi o. 149. es. B. 15 038/1943. — Nemzetiségi összesítő. Budapest, 1943. 

április 23. , , _ ,. 
69 OL. F i lmtár . 14 362. doboz. E. 518 640. — Wagner feljegyzése Ritabentrop részére . Ber l in . 

1943. j ún ius 10. ' 
70 P A AA In land . II. g. 327. — Goldschmidt fel jegyzése. Budapes t , 1943. j ú n i u s 1. 
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maguk a katonák fejtsenek ki — akarva vagy akaratlanul — ellen
propagandát a toborzással szemben. 

2. A németellenes hangulat növekszik. A kormányzónak a Führer-
nél tett látogatása u tán a németbarát közvélemény, és mindenekelőtt 
a népcsoport, szemmel látható változást remélt a kormány magatar
tásában. Bizonyosan számítottak arra, hogy Kállaynak és a honvédel
mi miniszternek mennie kell. A kormányzó azonban még megerősítet
te Kállay pozícióját és engedte, hogy a parlamentet elnapolja. A csa
lódottság igen nagy lett és lassanként levertségbe, a háború kimene
tele iránti kétségbe ment át. Részben német községeket is elragadott 
ez a lehető legrosszabb hangulat, bár a Volksbund természetesen 
azonnal megindította az ellenpropagandát. Mindenütt arról beszélnek, 
hogy Magyarország már megtette a magáét Németországért, többé 
nem vesz részt a háborúban, vagy csak igen csekély mértékig. A had
sereget leszerelik — csaknem így mondta Kállay egy héttel ezelőtt. 
Ez a beszéd ártott leginkább a toborzóakciónak; erre hivatkozik most 
annak minden ellenfele. Fel fognak állítani ugyan egy új honvéd 
hadsereget, de csak az ország határain belüli szolgálatra, és e célból 
azon országrészeken fognak sorozni, ahol eddig nem tették. Tehát 
Bácska kivételével minden más vidékre valósiak leszerelnek. Aki er
ről tud és mégis a frontra akar menni, csak bolond lehet; hazájába 
soha többé nem térhet vissza, mert ráadásul még a magyar állampol
gárságát is elveszíti; a magyar kormány tudja ugyanis, hogy mit 
csinál és mit akar. — Ilyenfajta defetista propagandát fognak űzni a 
német községekben. 

3. A korábbi túl alacsony hadigondozási segélyösszegek és több el
intézetlen kirívó eset most ismét érezteti hatását, mert az elégedetle
nek, különösen az asszonyok, gyakran akaratlanul is ellenpropagan
disták. Bár gondoskodás történt a lehető leggyorsabb orvoslásról, az 
mégsem hat azonnal, mer t a már egy éve vérükké vált bizalmatlan
ság túl nagyra nőtt. Most vesszük csak észre, hogy az első akció 
bajai milyen nagyon hatottak a népiélekre egy év lefolyása alatt. 
Erre különösképpen utalni kell. 

4. Hátrányos lesz az is, hogy a toborzás és különösen a sorozás 
aratás idejére, vagy közvetlen az elé esik. Erre már márciusban fel
hívta a figyelmet. 

5. Az állampolgárság elvesztése kedvezőtlen hatású, mert valahogy 
megtudták, hogy más országokban nem ez az eset. 

Az aggályok ezen öt pontba foglalt előadása után Basch hangsúlyoz
ta, hogy mindezt nem nézik tétlenül, hanem szinte az egész népcso
portvezetőség munkában van, hogy hatásos ellenpropagandát fejtsen 
ki. Már a volksbundista suttogópropagandát is erőteljesen megindí
tották, hogy szembeszállhassanak az ellenfelével. Ügyszólván kitekiz-
mus-formában adnak mindent készen a helyi vezetők kezébe, hogy 
azok a harcban könnyen felhasználhassák. A Volksbund sajtója és a 
Volksbund-vezetők beszédei — maga Basch is kiment vidékre, útját 
iskolák látogatásának álcázva — igen hatásosak, az ellenfélt erősen 
meg is zavarják. Amit azonban a „Hűségmozgalom" megenged magá-
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nak, az mégiscsak sok! A legrosszabbak azok az „urak" a községek
ben, akik mindenekelőtt az általános leszereléssel keltenek ellenük 
hangulatot. 

A továbbiakban Basch azt hangoztatta, hogy amikor márciusban és 
áprilisban az előzetes tárgyalásokat folytatták, senki sem gondolt vol
na ezekre a tényekre és kihatásaikra; arra sem, hogy egy olyan idő
szakban, amikor a birodalom totális bevetésben áll, és amikor a nép
csoport a Führer parancsát ugyan ilyen erővel akarja végrehajtani, 
a magyar kormány, Magyarország miniszterelnöke, ilyen minden te
kintetben defetista magatartást engedhet meg magának. Ilyen lehe
tőségre egyáltalán nem gondolhattak. 

„Mindezek után aggályaink több mint indokoltak!" — írta Basch 
jelentésében, amelyet a következőkkel zárt: „Hosszas megfontolások 
után arra a meggyőződésre jutottam, hogy a kudarc nem lehetetlen, 
és hogy most tulajdonképpen csak egy kényszersorozást (Zwangs
musterung) hozhatok javaslatba. Tudom, mily nehéz ilyet tárgyalások 
útján kieszközölni, de tudom, hogy ez a javaslatom a közeljövőben 
már nem lesz olyan feltűnő. Tulajdonképpen a romániai német nép
csoport is, mivel tehette, kényszersorozást hajtott végre."71 

E közvetlenül Baschtól származó dokumentum több szempontból 
is figyelmet érdemel: 

1. A klessheimi Hitler—Horthy találkozóhoz fűzött messzemenő re 
ményekről csalódottan vallva, cáfolhatatlanul bizonyítja a Volksbund 
nagyfokú érdekeltségét Kállay — és honvédelmi minisztere — meg
buktatásában; egyszersmind jelentősen hozzájárul annak a sok vissza
élésre felhasznált felületes benyomásnak az eloszlatásához, hogy a 
Volksbund a magyarországi belpolitikai kérdésekkel szemben indif
ferens lett volna. 2, Igen jól érzékelteti, hogy a Sztálingrád és Voro
nyezs után előállt helyzet mennyire nem kedvezett az SS-toborzó-
akciónak. A Volksbund által kifejtett, és Basch e jelentéséből jól meg
ismerhető erőfeszítések tovább fokozódtak a toborzóakció lebonyolí
tása derekán bekövetkezett olaszországi fordulat hatására, s ez még 
jobban aláhúzza a Volksbund bűnös szerepét. 3. Ezúttal is bebizonyo
sodik, hogy Basch aggályoskodásai nem az SS-akció ellen irányultak, 
s hogy éppen Basch volt az, aki újabb és újabb javaslatokkal szol
gált a német birodalmi szerveknek arra vonatkozóan, milyen lényeges 
megoldásokkal lehet biztosítani a toborzóakció sikerét. Ö javasolta 
1942-ben, hogy a honvédségnél szolgáló németökre is ki kellene ter
jeszteni az SS-toborzást. Mint láttuk, Basch javaslatát e német biro
dalmi szervek magukévá tették, s a következő évben az már a német 
kormány követeléseként jelentkezett a magyar kormánnyal szemben, 
amelyet az utóbbi végülis elfogadott, s bekerült a második toborzó-
akcióról kötött megállapodásba. A második akcióval kapcsolatban 
támadt aggályai közepette Basch — mint e dokumentumból kitűnik 
— további javaslatként az önkéntesség helyett a kényszersorozás be
vezetésével állt elő. Teljes joggal állíthatta, hogy javaslata hamarosan 

71 PA AA Inland. II. g. 327. — Basch: „Bericht über die II. Waffen-SS-Aktion". Budapest, 
1943. június 8. 
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időszerű lesz: mint látni fogjuk, a következő évben Basch javaslata 
ismét a két kormány közti tárgyalások — és megállapodás — tárgya 
lett, s az 1944. évi, harmadik magyarországi SS-akció már lényegében 
kényszersorozás formájában folyt le, csak fügefalevélként tartva meg 
az önkéntességet. 

A toborzási megállapodás létrejöttével lezárult a Volksbund toborzó 
propagandájának az a szakasza, amelyet addig — Basch szavaival — 
„csendben" végzett, s megkezdődött az SS-toborzás nyílt propagálása.. 
Ebben különösen nagy szerepet játszott dr. Heinrich Neun, aki a hon
védségtől az imént szerelt le, és tért haza a keleti arcvonalról: előadó 
körútra indult az SS-toborzás érdekében. Központi utasításra minden 
Volksbund helyi szervezetnél a heti esti összejöveteleket (Heimabend) 
az SS-toborzás ügyének szentelték, meghatározott programmal, amely
nek középpontjában Hitler és Göbbels azon megnyilatkozásai állottak, 
melyekben a harctéri helyzet miatt elbizonytalanodókba igyekeztek 
lelket verni.72 

Egyöntetű megfigyelés szerint a magyarországi németség hangulata 
igen nyomott volt. Számos helyen kifakadások hallatszottak a volks-
bundista vezetők ellen, akik bezzeg nem sietnek magukra ölteni ax 
SS szürke egyenruháját. E hangulat hatására Basch kénytelen volt 
igen erélyesen fellépni mindazon Volksbund-funkcionáriusok bevo
nulása érdekében, akik a mentesítési listán nem szerepeltek.73 A ma
gyar hatóságok örömmel vették ezek bevonultatását, s kérték a Hon
védelmi Minisztériumot, ne adjon helyt a Volksbund esetleges utóla
gos kérelmének visszatartásukra. Erre azonban nem is került sor K 

Ezúttal az szociális demagógia korántsem játszotta azt a szerepet, 
mint az első toborzóakció idején. A káros visszahatásokból okulva, a 
Volksbund megtiltott minden ígérgetést; ezek helyébe gyakorta ép
penséggel az a fenyegetés lépett, hogy aki nem jelentkezik az SS-be, 
annak hozzátartozói elesnek mindennemű szociális segélytől, amelyet 
a Német Népsegély (Deutsche Volkshilfe) keretében eddig élveztek, 
vagy annak alosztálya, a Katonasegély (Soldatenhilfe) keretében a 
továbbiakban egyáltalán élvezhetnének.75 

A Volksbund toborzó propagandája mindent elkövetett, hogy el
oszlassa azt a rendkívül rossz hatást, amit a hozzátartozókban és a 
német népcsoport széles köreiben az SS-önkéntesekkel való emberte
len, megalázó bánásmódról érkező hírek keltettek. Kiemelte, mint a 
megbecsülés jelét, hogy a múlt évi akció során bevonultak közül már 
mintegy 600-an kaptak kitüntetést a fronton tanúsított hősies maga
tartásukért.76 A keleti arcvonal téli nagy csatáiban, különösen a vjaz-
mai katlancsatában, majd az 1943 nyarán lefoly harcokban is, igen 
sok Magyarországról bevonult SS-önkéntes esett azonban áldozatul. 

72 OL. ME. Nemzet iségi o. 149. es. B . 15 038/1943. — Nemzet iségi összesítő, Budapes t , 1943. 
j ú n i u s 11., 19. és 25. 

73 P A AA Inland. II. g. 333. — J a g o w táv i ra ta . Budapes t , 1943. n o v e m b e r 11. 
74 HL. HM. Ein. 1. oszt. 64 854/1943. 
75 OL. ME. Nemzet iségi o. 149. es. B. 15 038>/1943. — Nemzet iségi összesítő. Budapes t , 1943. 

j u h u s 16. 
76 Südostdeutsche Rundschau, 1943. évf. 12. sz. Kirschner, Ernst: Die deutsche Volks

gruppe in Ungarn. 
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A növekvő veszteségek következtében a Volksbund által rendszeresí
tett gyászünnepélyek oly ijesztő módon elszaporodtak, hogy a toborzó-
akció érdekében jobbnak látták azokat beszüntetni. Sőt, hogy vidám
ságra próbálja fordítani a gyászos hangulatot, Basch átmenetileg fel
oldotta az 1942. február 1. óta fennálló tánctilalmat azokban a közsé
gekben, ahol legalább 50 százalékos az érintett évjáratok ifjúságának 
jelentkezése az SS-be.77 

Komoly gondot okozott a Volksbundnak a „magyar érzelmű" né 
metek ellenállása a toborzóakcióval szemben. Ezek ugyanis, a Basch 
által hallatlan felháborodással fogadott „Hűségmozgalom"-hoz csatla
kozva, nemcsak maguk zárkóztak el az SS-toborzás elől, hanem ellen
propagandájukkal a volksbundisták sorait is bomlasztották. Velük 
szemben a Volksbund felélesztette az Erdélyben és Délvidéken már 
1940—41 előtt fennállott német „polgárőrségeket", „rendfenntartó ala
kulatokat", amelyek a Deutsche Mannschaft elnevezést viselték, és 
1943 júniusában a magyar kormány engedélye nélkül a trianoni or
szágterületen is megkezdték ilyenek szervezését.78 A Deutsche Mann
schaft községenkénti alakulatai mindig készen álltak a Volksbund el
lenségeivel való verekedésre: egyes „népárulók megbüntetésére", a 
tőlük elszenvedett „sérelmek" megtorlására. A toborzáskor hallatott 
fenyegetődzéseik szerint, „aki most nem tart velünk, annak feje felől 
leszedjük a tetőt; azt falhoz állítjuk és agyonlőjük", vagy „sárga kar
szalagot kap, és a zsidókkal együtt kényszermunka-táborba küldjük".79 

A sorozó bizottságok elé ezúttal is zászlókkal, felvirágozva és szala
gokkal díszítve vonultatta fel a Volksbund az önkénteseket. Lelkese
dés helyett azonban azok inkább beletörődéssel viselték maguk vá
lasztotta sorsukat, hitelt adva annak, hogy német népük iránti köte
lességüket teljesítik.80 Nincsenek számszerű adataink arra, milyen 
mértékben sikerült a Volksbundnak a honvédségnél tényleges szolgá
latot teljesítőket az SS-be átcsalogatnia. Az egyes honvéd hadtestek 
ekkori helyzettájékoztatói megemlékeznek az irányukban kifejtett 
Volksbund-agitációról, amely az önként átlépni nem akarókat leve
lekkel próbálta egyénileg megdolgozni; ezek azonban az alakulatoknál 
védett helyzetben voltak.81 Egészen bizonyos, hogy a toborzás fő terü
lete a tényleges honvédségi szolgálatot nem teljesítők köre volt. 

A sorozó bizottságok az alkalmasság megállapításában a mércét most 
már jóval alacsonyabbra tették. A besorozottak azonnal jelvényt kaptak. 
„A magyarországi német népcsoport SS-önkéntese" (SS-Freiwilliger der 
Deutschen Volksgruppe in Ungarn) felírással, és központi utasítás 
szerint zenés felvonulást rendeztek. Ezek több helyütt rendzavarásra, 
a magyarokkal és magyar érzelműekkel való összetűzésekre vezettek. 
A Tolna megyei Kakasd községben a zeneszóval felvonuló SS-önkén-

77 HL. HM. Ein. 1. oszt. 57 785/1943. — Csendőrség központ i nyomozó p a r a n c s n o k s á g á n a k 
je lentése . Budapes t , 1943. augusz tus 18. 

78 OL. ME. Nemzet iségi o. 150. es. C. 30 635/1943. — Csendőrség központ i n y o m o z ó p a r a n c s 
n o k s á g á n a k 1943. jún ius 22-i és jú l ius 7-i je lentése . 

79 Weitbl ick eines Donauschwaben . . . 235—237. o. 
80 H L . H M . E i n . 1. OSZt. 54 172/1943. 
81 HL. VKF. ein. 1. oszt. 6210/1943 és 6426/1943. — Helyzet tá jékozta tó 1943. s zep tember é s . 

ok tóber hónap ró l . (A i n . és IX. had tes t t e rü le tén észleli; vo lksbundis ta agitáció.) 
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tesek az ellentüntetésként masírozó leventeszázaddal tűztek össze. A 
Baranya megyei Mágocs községben az SS-be sorozottak demonstráció
ja zsidóellenes jelleget öltött: beverték a zsidó lakosok ablakait, s a 
helybeli zsidó temetőben 81 sírkövet kidöntöttek 82 

A szabályszerűen besorozottakon kívül — az egybehangzó jelenté
sek szerint — jelentős volt azon fiatalok száma, akik nem kapván 
szülői beleegyezést, a Volksbund segítségével illegálisan hagyták el 
az országot és álltak be az SS-be. Ezeknek az országon áthaladó német 
katonai szerelvényeken való kijuttatása a Volksbundnak nem okozott 
különösebb nehézséget.83 Az illegális SS-katonáknak ez az újabb hul
láma arra késztette a német kormányt, hogy első lépésként a koráb
ban kiszököttek helyzetét igyekezzék a magyar kormánnyal rendez
tetni. A mintegy 3 ezer nevet tartalmazó listát a magyar külügyminisz
ter, Ghyczy Jenő fanyalogva fogadta, utalva arra, hogy néhány hónap 
múlva esetleg újabb illegálisok legalizálását fogják kérni.84 A kér
désben 1943. november 29-én mégis megállapodás született: az illegá
lisan távozottak a legálisan sorozottakkal egyenlő elbánásban részesül
nek, kivéve a hozzátartozók segélyezését, mert az további 6 millió 
pengő átutalásának engedélyezését igényelné. Ha az illegálisan távo
zott SS- (illetve Wehrmacht) katonák szabadságra hazatérnek Magyar
országra, a magyar hatóságok nem indíthatnak ellenük eljárást.85 Ezt 
a megállapodást Csatay Lajos honvédelmi miniszter 1944. február 
11-én hagyta véglegesen jóvá. — A budapesti német követség katonai 
attaséja azzal is próbálkozott, hogy az SS és a Wehrmacht szabadsá
gukat Magyarországon töltő katonái büntetőjogi vonatkozásban ugyan
azt a területenkívüliséget élvezzék, mint amelyet a szolgálati okokból 
Magyarországon tartózkodók. Ezt magyar részről elvileg elutasították, 
gyakorlatilag viszont általában az történt, hogy ezek kihágásai, bűn
esetei tekintetében is a megfelelő német katonai szervekre hagyták az 
eljárást.86 

A legálisan betoborzottak első szállítmánya 1943. szeptember 7-én 
indult ki. A Kelenföldi pályaudvaron Basch népcsoportvezető ünne
pélyesen búcsúztatta őket Jagow követ jelenlétében. Az útnak indulók
nak kis horogkeresztes talizmánokkal kedveskedtek, de egyúttal fi
gyelmeztették őket arra is, hogy kemény kiképzésre legyenek elké
szülve, aminek majd a fronton látják hasznát. Ugyanezzel fogadta 
őket Bécsben Lorenz SS-tábornok, a VoMi vezetője is.87 A bevonul-
taknak ez a része — gyors kiképzés után — a „Nordland" elnevezésű 
11. SS önkéntes páncélgránátos hadosztály keretében a szovjet arcvo
nalra került. Minthogy azonban a toborzóakció csak 1944. február 

82 HL. HM. Ein. 1. oszt. 80 596/1943. — Csendőrség központ nyomozó p a r a n c s n o k s á g á n a k 
j e l en t é se . Budapes t , 1943. n o v e m b e r 11. és 16. 

83 MSZMP Párttörténeti Intézetének Archívuma (továbbiakban PI Arch.). BM. VII. res. 
1943—4—1006/a. — Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság 1943. november 23-i jelentése. 

84 OL. Miniszter tanácsi j egyzőkönyvek . 1943. augusz tus 31. (A kü lügymin i sz t e r augusz tus 
27-1 fel jegyzése; a j egyzőkönyv 11. pont ja csa to lmányaként . ) 

85 P A AA Inland, n . g. 330. — Kienast feljegyzése a Külügyi Hiva ta lnak . Berlin, 1944. j a n u á r 28. 
86 HL. VKF. ein. 1. oszt. 5601/1943. — HM át i ra t a VKF-nek. Budapes t , 1943. augusz tus 9. 
B/ Südos tdeu t sche R u n d s c h a u , 1943. évf. 10. sz. 764—767. o.; Kirschner, E r n s t : Die deutsche 
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8-án zárult, az utóbb bevonultak a Magyarország megszállásában részt 
vevő, „Reichsführer-SS" elnevezésű 16. SS páncélgránátos hadosztály 
keretében 1944 májusában kerültek az olaszországi arcvonalra.88 

Az SS második magyarországi toborzóakciójának számszerű ered
ményeiről nem rendelkezünk olyan pontos kimutatásokkal, mint az 
első akció esetében. A német sajtó egykorú beszámolója szerint a má
sodik akciónál megközelítően ugyanannyian — 20 ezren — vonultak 
be Magyarországról az SS-hez, mint az elsőnél, annak ellenére, hogy 
akkor a toborzás 12 évjáratot (18—30 évesek), most — a 18. életévüket 
éppen betöltőkön és az első akcióból visszamaradottakon kívül — csak 
hatot (30—35 évesek) érintett.89 Az a körülmény azonban, hogy a to
borzás ezúttal a honvédségnél szolgálatot teljesítőkre is kiterjedhe
tett, a korábban visszamaradok erőteljesebb bevonását tette lehetővé. 
Az is fontos szerepet játszhatott az akció számszerű eredményének 
alakulásában, hogy a toborzást a magyar kormány hallgatólagos en
gedélyével ki lehetett terjeszteni a szlovák, román, horvát, szerb nem-
zetiségűekre is. A második akció során besorozottak e belső arányaira 
sajnos nincs megfelelő támpontunk. A globális eredményt tekintve 
megállapítható, hogy az kétszerese az újonnan toborozhatok azon 
tízezres létszámának, amelyet Kállay eredetileg engedélyezhetőnek 
tartott, s hogy az SS-ben szolgáló magyarországi önkéntesek össz
létszáma 1944 elején nem 30, hanem kereken 40 ezer volt már, s ennek 
50 százaléka bácskai. Kudarc helyett — amelytől Basch félt — „győ
zelem" született, bár a Himmler által kitűzött 50 ezres létszámot 
nem sikerült elérni. Ezért már 1944 első hónapjaiban egy újabb to-
borzóakció előkészítésén dolgoztak. 

Az SS-toborzás „harmadik hulláma" 

Az SS magyarországi toborzóakciói „harmadik hullámának" közvet
len előkészítése Lorenz SS-tábornoknak, a VoMi vezetőjének 1944. 
február 15—21. közötti magyarországi látogatásáig nyúlik vissza. 
Amellett ugyanis, hogy 20-án Himmler képviseletében megjelent és 
felszólalt a Volksbund országos évi nagygyűlésén a budapesti Sport
csarnokban, szemleutat tett a Dunántúlon: az újabb SS-akció számá
ra ugyanis elsősorban itt mutatkozott kiaknázható embertartalék.90 

A részletes tárgyalásokra Basch-t Berlinbe rendelték, aki ott 1944. 
március 8—12. között az SS-Főhivatal és a VoMi embereivel tárgyalt. 
Bár e tárgyalásairól közelebbi ismereteink nincsenek, a magyarországi 
német népcsoport vezetőségétől származó „Megoldási javaslatok" alap
ján bizonyosra vehető, hogy az újabb SS-akció megvalósítása felté
telének a Kállay-kormány eltávolítását, és egy, a német követelések 
iránt messzemenően készséges kormány hivatalba lépését tekintették 
— akár Magyarország német katonai megszállása árán is.91 

88 Klietmann: i. m. 175., 203. o. 
89 Südos tdeu t sche Rundschau , 1943. évf. 8—9, sz. 670—674. o . : Kirschner, E r n s t : Die deu t sche 

Volksgruppe in Ungarn . 
90 P A AA In land . II . C. 55. — J a g o w je len tése . Budapes t , 1944. f e b r u á r 22. 
91 PA AA Inland. II. g. 275. — Lösungsvorschläge. 
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Magyarország 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállá
sában részt vett a „Florian Geyer" elnevezésű 8. SS lovashadosztály 
is,92 amely — mint tudjuk — részben a Magyarországról 1942-ben 
toborzott önkéntesekből állt. A Deutsche Mannschaftnak egyes, főleg 
bácskai és baranyai németlakta területeken, a helyi hatóságok, csend
őrség bénításában volt szerepe. — A Sztójay-kormány kinevezése, 
úgy tűnt, valóban megteremtette a feltételeket az újabb SS-akció 
bejelentéséhez és egy olyan egyezmény létesítéséhez, amelyet külön
ben nem tartottak volna keresztülvihetőnek. Veesemmay érnek, a né
met kormány teljhatalmú magyarországi megbízottjának és új bu
dapesti követének megbízásából Feine követségi tanácsos és Georg 
Keppler SS-altábornagy (Gruppenführer), a Fegyveres-SS magyar
országi parancsnoka (Befehlshaber der Waffen-SS in Ungarn), már
cius 25-én felkeresték Csatay Lajos honvédelmi minisztert, akinek elő
adták, hogy elégedetlenek az addigi eredménnyel, hogy ti. a magyar
országi németségnek csak 5 százalékát tudták az SS-be besorozni, hol
ott ez más országokban 25 százalékra sikerült nekik. Ezért önkénte
sek toborzása helyett most már kényszersorozást kívánnak alkalmazni 
mindazokkal szemben, akiket a Volksbund vezetősége német szárma
zásúnak minősít.<M 

A Minisztertanács március 29-i ülésén Csatay úgy foglalt állást. 
h°gy »a németek követeléseit vissza kell utasítanunk, mert az a ma
gyar állam presztízsét sérti". E mögött Horthy ösztönzése állt, aki 
megpróbált a német követeléseknek bizonyos határ t szabni. Sztójay 
miniszterelnök azonban nem mutatott semmi hajlandóságot arra 
hogy valamiféle intranzigens álláspontra helyezkedjék, hanem hang
súlyozva, hogy „a németek e kérdésben igen érzékenyek", belebocsát
kozott Veesenmayerrel, valamint Otto Winkelmann SS-tábornokkal, a 
magyarországi SS- és rendőri erők legfőbb vezetőjével (Der höhere 
SS- und Polizeiführer) egy új toborzási egyezmény részletes megvi
tatásába.94 

A vita elsősorban a körül folyt, hogy ki tekintendő németnek. A 
német tervezet szerint az, .,akinek legalább 3 német nagyszülője van, 
vagy aki magát németnek vallja". A magyar ellenjavaslat szerint vi
szont az, „aki magát önként a németséghez tartozónak vallja". Veesen-
mayer és Winkelmann nem erőltették a dolgot: „német részről nem 
érdek, hogy az SS-akció ilyen viták miatt halasztást szenvedjen; 40 
ezer német besorozása az SS-be fontosabb, mint a formulázás". Végül 
is abban állapodtak meg a tárgyaló felek, hogy „ezen egyezmény alkal
mazása során mint német népiséghez tartozó jön számításba az, aki 
életmódja és népiségi ismertető jegyei alapján ilyennek mutatkozik, 

(J2 Klietmann: i. m. 160. o. 
98 P A A A Inland. II. g. 328. — Veesenmayer jelentése. Budapest, 1944. március 25. — Az 

említett százalékarányokat érdemes összevetni az 1943. december végi állapotot rögzítő kimu
tatással, amely szerint a szlovákiai németek 3,59%-a, a magyarországiaknak 1,8%-a, a romá
niaiaknak 10,6%-a, a szerb-bánát-belieknek és szerbiaiaknak 14,3%-a, a horvátországiaknak 
10,0%-a szolgált az SS-ben. (Herzog, Robert: Die Volksdeutschen in der Waffen-SS. Tübin
gen, 1955., 16—17. o.) 

94 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1944. március 29., és A Wilhelmstrasse és Magyar
ország . . . 614. sz. dok. 
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vagy magát önként németnek vallja".95 — Ebben a fogalmazásban a 
német nemzetiség önkéntes vállalása teljesen jelentőség nélküli, hiszen 
nem kizárólagos, hanem vagylagos ismérve a németséghez tartozás
nak. Ha valaki nem vallja magát németnek, esetleg nem is tud néme
tül, de testi megjelenésében, ruházkodásában, szokásaiban, életmód
jában — a Volksbund megítélése szerint — németnek bizonyul, nem 
mentesül a sorozás hatálya alól. Kétségtelen tehát, hogy az SS-akció 
érdekében szükséges „kompromisszum", amelyet Veesenmayer emle
getett, csak a definícióra vonatkozott, s nem a lényegre: e tekintetben 
ben a magyar kormány teljesen behódolt. Sőt, azt kell mondanunk, 
hogy a végül is közösen elfogadott formula messzemenően tágabb 
lehetőséget biztosított a Volksbundnak a német népiséghez tartozás 
önkényes megítélésére, mint a „háromnagyszülős" meghatározás. 

Ezúttal — az eddigi gyakorlattól eltérően — nem szóbeli jegyzé
kek váltása formájában jött létre a megállapodás (Vereinbarung) a 
magyar Külügyminisztérium és a budapesti német követség között, 
hanem az SS-sorozásra vonatkozó egyezményt (Abkommen) 1944. áp
rilis 14-én Veesenmayer és Csatay személyesen írták alá kormányaik 
nevében. E formalitásban is megnyilvánult, hogy ennek az egyez
ménynek nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, semmint a korábbi 
hasonló — az akkori óvatosabb magyar kormányok részéről nyilván 
nem ok nélkül formailag is alacsonyabb szinten tartott — megállapo
dásoknak. Az egyezmény megkötésével egyidejűleg Sztójay megadta 
hozzájárulását a sorozás azonnali megkezdéséhez: „A német vidéke
ken azt sorozhatnak be, akit akarnak."96 

Az egyezménynek a német népiség meghatározásával foglalkozó 
pontja (4. §) ^mellett különösen az alábbi két pont érdemel figyelmet: 

3. §. Magyar állampolgárságú, állampolgárság nélküli és idegen ál
lampolgárságú németek valamennyi évfolyama közös megegyezéssel a 
háború tartamára a német Fegyveres-SS rendelkezésére bocsátatnak. A 
szolgálati kötelezettség a betöltött 17. életévvel kezdődik. 

12. §. A német hadseregbe való belépés által nevezettek nem vesz
tik el magyar állampolgárságukat, azonban a szolgálat tar tamára meg
szerzik a német állampolgárságot is. 

Tehát arról van szó, hogy minden magyarországi német lakos ezen
túl a német birodalom haderőinek keretében, nevezetesen az SS ala
kulataiban köteles katonai szolgálatot teljesíteni. (Maximálisan 10,5 
százalékos mentesítés lehetséges, olyan német szakmunkások, vagy 
különleges kiképzésű katonák esetében, akik a magyarországi hadi
ipar, illetve a magyar honvédség szempontjából nélkülözhetetlenek.) 
Az egyezmény nóvumként kimondja, hogy a Magyarországon sorozot
takból a magyar államterületen állítandók fel az új SS-alakulatok, 
s a kiképzésükhöz szükséges gyakorlótereket és felszerelést a Honvé
delmi Minisztériumnak kell rendelkezésre bocsátania. A hozzátarto
zókról való gondoskodás úgy történik, mint eddig. Ismét novum 

P5 OL. Fi lmtár . 10 944. doboz. E. 518 582/84. — Veesenmayer távi ra t i je lentése . B u d a p e s t , 
1844. ápri l is 6. 

96 P A AA In land . II . g. 328. — Veesenmaye r t áv i ra ta . Budapes t , 1944. ápr i l i s 14. 

5* — 67 — 



azonban, hogy most már nemcsak a hozzátartozók, hanem maguk a 
besorozottak is megtartják — illetve visszanyerik — magyar állam
polgárságukat; a szolgálat tar tama alatt tehát kettős állampolgársá
ginak. Ezzel megszűnt az SS-sorozások által érintett országok között 
teljesen egyedülálló helyzet, hogy a Magyarországról toborzott SS-ka-
tonákkal szemben a kormány az állampolgárságtól való megfosztás 
eszközével élt.97 

Csatay honvédelmi miniszter 1944. április 27-i rendelete arról ta
núskodik, hogy a honvédségnek a korábbi SS-akciókkal kapcsolatosan 
előírt passzív magatartását ezúttal az akció aktív támogatására való 
felszólítás váltotta fel: nem elég, hogy a magyar kormány az ország 
állampolgárainak egy részét egy másik állam hadereje részére „át
engedte", még csak nem is arról van szó, hogy — mint eddig — 
passzívan eltűri besorozásukat, hanem saját közigazgatási hatóságai
val idéztette és saját csendőreivel állíttatta az SS sorozó bizottságai 
elé a vonakodókat.98 Ugyanerről tanúskodik Jaross Andor belügymi
niszter 1944. május 16-i rendelete: „a német fegyveres SS-alakulatok 
részére átengedett és besorozott személyeknek a behívóparancsot 
éppen úgy teljesíteniük kell, mintha a sorozás a m. kir. honvédség 
részére történt volna".99 

Ez a gyalázatos egyezmény 1944. május 30-án kiegészült egy pót
egyezménnyel, amelyet szintén Veesenmayer és Csatay írt alá 17—30 
éves német női önkéntesek toborzásáról, egy Németországban felállí
tandó női SS-segítőcsapat (SS-Helferinnenkorps) részére, híradó és 
egészségügyi feladatok ellátására. Ezek is megtartják magyar állam
polgárságukat. Toborzásukat a Volksbund végzi.100 

A III. SS-toborzóakció ünnepélyes bevezetését tulajdonképpen a 
Volksbund április 23-i bonyhádi országos nagygyűlése jelentette, ame
lyen mintegy 20 ezren vettek részt. Veesenmayer követ jelenlétében 
Rasch mondott beszédet. Ebben hangsúlyozta, hogy a legszentebb köte
lesség „a Führer katonazubbonyát viselni". Szervezett és szervezetlen 
németek most egy táborba kell hogy tömörüljenek; aki most gyávának 
mutatkozik, az áruló, s a győzelem után rossz napok várnak rá : úgy 
fognak elbánni vele, mint ellenséggel. A magyar kormánytól csak 
egyet kért : semmi ne akadályozza, hogy a népcsoport minden erejét 
bevesse a háborús győzelemért. A beszéd után egy nagyobbrészt ma
gyarországi önkéntesekből álló SS-alakulat, valamint a Deutsche 
Mannschaft dél-dunántúli alakulatai (mintegy 2000 ember) díszme
netben vonultak el Basch előtt.101 

1944. május 5-én Basch népcsoportvezető aláírásával toborzási fel-

97 OL. Filmtár. 10 944. doboz. E. 518 573—4. — Megállapodás újabb SS-alakulatok felállítá
sáról magyar államterületen. Budapest, 1944. április 14. 

38 statný Archiv v Nitre, 7117. doboz. — Komárom megyei főispáni bizalmas iratok. Ik
tatás nélküli OM (országmozgósítási) iratok. — A honvédelmi miniszter 29 610/eln. 10. — 1941. 
sz. rendelete. Budapest, 1944. április 27. 

99 Uo. 7179. doboz. — Komárom megyei főispáni bizalmas iratok. Iktatás nélküli OM 
iratok. — A belügyminiszter 9083/1944,/VII. res. sz. rendelete. Budapest, 1944. május 16. 

100 Uo. 7180. doboz. — Komárom megyei főispáni bizalmas iratok. 47í/,OM/l944. — A hon
védelmi miniszter 46 986/eln. 10. — 1944. sz. rendelete. Budapest, 1944. június 19. 

10J Südostdeutsche Rundschau, 1944. évf. 5. sz. 441—446. o. Dr. Krauss, Hans: Die deutsche 
Volksgruppe in Ungarn. 
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hívás jelent meg: „A Führer akarata, hogy mi, magyarországi néme
tek, még fokozottabb mértékben lépjünk be a Fegyveres-SS soraiba, 
a döntő háborús küzdelemre." S rögtön hozzátette: „Nagy ki tünte
tésként fogadjuk a Führer e döntését, mert ez egyúttal annak is bizo
nyítéka, hogy a Führer elégedett volt önkénteseink teljesítmé
nyeivel a Fegyveres-SS-ben." A továbbiakban arra mutatott rá, 
hogy az ország német lakossága az egyezmény értelmében katonai 
szolgálati kötelezettsége alapján kerül SS-sorozásra, mégis arra szó
lítja fel népének férfiait és már fegyverképes ifjúságát, hogy még 
e harmadik akció megkezdése előtt önként jelentkezzék e büszke 
kötelességvállalásra: ,,Boldog volnék, ha jelenthetném, hogy népünk 
fegyverképes férfiai kényszer és erőltetés nélkül, csupán az óra nagy 
parancsát követve öltötték magukra a Führer zubbonyát. De azt sem 
titkolom el, hogy a harmadik akcióról kötött egyezmény világosan ma
gában foglalja annak lehetőségét, hogy katonai szolgálati kötelezett
ségük teljesítésére népünkből azokat is besorozzuk, akiket nem a leg
keményebb fából faragták, akiknek nincs bátorságuk az önkéntes j e 
lentkezésre."102 

A Volksbundnak az SS-akcióval kapcsolatos propagandája során e 
felhívás mellett szerepet játszottak azok a röpcédulák, amelyek a leg
fontosabb részleteket emelték ki Basch április 23-i bonyhádi beszédé
ből. A falakon az SS-be szólító plakátok jelentek meg; a korábbi a k 
ciók során erre nem volt lehetőség. Annak ellenére, hogy általános 
gyűléstilalom volt Magyarországon, a Volksbund engedélyt kapott 
propagandaösszejövetelek tartására. Minden helyi szervezetnél pro
pagandavezetőt állítottak be. Ezek most is kérdés-felelet formában fel
dolgozott propaganda-anyagokat kaptak kézhez.103 Ezúttal sem hiány
zott a szociális demagógia: Basch az összes német segélyintézmény 
egységbe foglalásával ekkor hozta létre a Nemzetiszocialista Népjólét 
(NS-Volkswohlfahrt) intézményét.104 

Winkelmann május 16-án azt jelentette Himmlernek, hogy jól folyik 
a sorozás.105 Viszont ezúttal is viharos összeütközésekre került sor a 
volksbundisták és a magyar érzelműek között: a Baranya megyei Vo-
kány községben többen meg is sebesültek. A Pest megyei Hartán 
Palotai (Polster) Gyula evangélikus lelkész biztatására mintegy 150-en 
megtagadták a sorozó bizottság előtti megjelenést, tüntet tek az S S -
bizottság és a Volksbund ellen. A Fejér megyei Pusztavám községben 
Weinberger Gusztáv evangélikus lelkész vezette az ellenállást; alá
írásokat gyűjtöttek a következő listára: „Idegen államot nem szolgá
lunk." Az egyik aláírásgyűjtőt, Josef Hohmann gazdát, a Gestapo 
letartóztatta. A Baranya megyei Villányból Adam Grossmann gazdál
kodót a pécsi Gestapo-kirendeltség hurcolta el és ölte meg, mer t szer
zője volt egy, a magyar Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kér 
vénynek, amelyben tiltakoztak az SS-sorozás ellen, s kijelentették, 

102 p i Arch. A. VII. 2/45. — „Aufruf des Volksgruppenführers ! Budapest im Mai 1944." 
103 p i Arch. 651. f. 9. es. A. VII/2/45. — Nemzetiségi összesítő. Budapest, 1944. május 30. 

(A röpcédulák mellékelve.) 
104 Mimics: i. m. 348. o. 
105 BA, NS 19 neu/2133. — Winke lmann je lentése H i m m l e r n e k . Budapes t , 1944. m á j u s 16. 
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hogy a honvédségben akarnák szolgálni. Az SS-akció elleni izgatásért 
és ellenpropagandáért letartóztatták Ries Ádám sváb gazdálkodót, aki 
kormánypárti (1939 előtt kisgazdapárti) képviselő volt.106 Dorogról a 
belügyminiszterhez intéztek beadványt, amelyben tiltakoztak az ellen, 
hogy a Volksbund beerőszakolja őket az SS-be, és az aláírók kifejez
ték ragaszkodásukat a magyar haza és a honvédség iránt.107 

A Minisztertanács 1944. június 1-i ülésén, ahol a honvédelmi mi 
niszter állandó helyettese, Ruszkiczay-Rüdiger Imre vezérezredes 
adott tájékoztatást a folyamatban levő SS-sorozásról, ezek a jelensé
gek aggodalmakat keltettek. Sztójay miniszterelnök azonban most 
is megértést kért : „ebben a kérdésben a legérzékenyebbek a néme
tek", s Himmler két SS-hadosztályt akar felállítani a most sorozás 
alatt álló magyarországi németekből.108 

Vörös János vezérkari főnök 1944. június 7-i tárgyalásán Keitel ve
zértábornaggyal a klessheimi kastélyban, a németek újabb követelés
sel álltak elő: a német nemzetiségűeken kívül további 100 ezer embert 
kértek a német hadseregnek. Abban állapodtak meg, hogy a német 
hadseregbe való besorozás céljára a román, és egyéb, főleg ruszin 
nemzetiségűeket bocsátják rendelkezésre.109 Jellemző, hogy a magyar 
kormány hozzájárulásának kérése utólagos és formális volt: Veesen-
mayer már május 31-én jelentette, hogy a románok besorozása a né
met hadseregbe Észak-Erdélyben, Beszterce-Naszód megyében javá
ban folyik: 6 ezret máris behívtak, további 5 ezret a közeli napokban 
hívnak be. Kéthetes kiképzés után viszik őket: román falvak egész 
sora fog teljesen elnéptelenedni.110 

Horthy arra ösztönözte a Sztójay-kormányon belüli bizalmi embe
rét, Csatay honvédelmi minisztert, hogy lépjen fel az SS-egyezmény 
módosítása érdekében. Ezt Csatay meg is tette az 1944. június 21-i 
minisztertanácsra benyújtott előterjesztésében. Ebben előadta, hogy 
„az egyezmény, de különösen annak az igénybevehetők körét megha
tározott 4. §-a, kétségtelenül magán viseli az idők jellegét", s három 
okkal magyarázta — és mentegette — az egyezmény magyar részről 
való elfogadását: 1. A tárgyalások idején még nem volt világosan 
látható, vajon a német csapatok és hatóságok jelenléte nem jelenti-e 
a magyar államigazgatás teljes szüneteltetését. 2. A megállapodás meg
kötésének indító okául tekinthető másrészt az a lelki kényszer, ame
lyet az orosz hadsereg dél-ukrajnai előretörése következtében hazánk 
határainak nem várt közvetlen fenyegetettsége jelentett. 3. E két 
okon kívül az egyezmény megkötésénél legelső sorban az a meggon
dolás játszott szerepet, hogy hadicéljaink közösek; a célhoz vezető 
eszközök közül pillanatnyilag hazánk emberfelesleggel rendelkezik, 
melyet átmenetileg felfegyverezni nem tud. A közös hadicélok érdeké
ben pedig minél több ember fegyverbe állítása mindkettőnk érdeke. 

lm PrA A-A I n l a n d - I L e- 328. — Veesenmayer jelentése. Budapest, 1944. június 13., 17., 20. 
w/ Harsányt János: Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. Budapest, 1966., 296— 299. o. 
íno O L ' M i n i s z t e r t a n á c s i jegyzőkönyvek. 1944. június 1. 
10J ÓL. Filmtár. 16 732. doboz. — vörös János vezérkari főnök naplója, 1944. június 7-i 

tárgyalás Keitellel. 
«10 P A AA, Staatssekretariat l. Ung. 2155 (E 110 446—7) — Veesenmayer távirati jelentése. 

Budapest, 1944. május 31. 
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E rendkívül önleleplező okadatolás után az előterjesztés arra tér 
rá, hogy „a szándékolt eredménnyel ellentétben ezen egyezmény 
következményei az alábbiakban mutatkoznak: 1. Tömegessé váló 
jelenség a küldöttségjárás és kérvényezés. A legegyszerűbb emberek 
nagy csoportjai kifejezik azon óhajukat, hogy nem a Waffen-SS kö
telékében, hanem a honvédségben akarnak szolgálatot teljesíteni, és 
kérik, hogy a sorozás alól mentesíttessenek; nagy tömegekben kerül
nek a Waffen-SS kötelékébe olyanok is, akik minden vonatkozásban 
magyarnak vallják magukat. Ez a helyzet végeredményben annyit je
lent, hogy — a magyar kormány hozzájárulásával — olyan magyar ál
lampolgároknak, akik bizonyságot tesznek a magyar nemzethez való 
tartozásukról és magyar érzelmükről, magyarságukért való kiállá
sukért esetleg szenvedniük kell. 2. Az egyezmény — hatásaiban — 
nem alkalmas azon célok elérésére, amelyeket a birodalmi követ és 
meghatalmazott (Veesenmayer) a tárgyalások során hangoztatott: még
pedig, hogy a német véderő ezáltal ütőképes harci egységeket szerez
zen. Az olyan egyén ugyanis, akit akarata ellenére a német véderő-
höz vonultatnak be, holott a honvédségben akar szolgálni, sohasem 
lesz a korszerű háború ütőképes katonája. 3. Az egyezmény által elő
állott helyzet alkalmas lesz arra, hogy a m. kir. honvédség lelkierejét 
gyengítse, hiszen a nemzet tagjai látják, hogy a magyarságért élni, 
harcolni és meghalni kész egyéneket a magyar kormány idegen had
seregnek ad ki." 

Ezután következik az előterjesztés javaslati része: ,,A nem tisztá
zott politikai és hadászati helyzet kényszere alatt létrejött ezt az 
egyezményt tehát nemcsak közjogi okokból, hanem katonapolitikai 
okokból is meg kell változtatni, mégpedig akképpen, hogy lehetőleg 
csak azok legyenek kénytelenek a Waffen-SS kötelékébe bevonulni, 
akik a magyarországi Volksbund tágjai, vagy akik e célra önként je
lentkeznek. Ezzel a változtatással elérjük egyrészt azt, hogy a német 
birodalmi véderő tényleg ütőképes, megbízható egységekhez jut, más
részt megóvjuk a honvédség lelki erejét. A közös cél szükségleteinek 
pedig eleget teszünk, ha a m. kir. honvédség küzdő egységeit szapo
rítjuk, mely egységek felszerelésére a mai hadihelyzet szerint az idő 
rendelkezésre áll."111 

Csatay ezen előterjesztése jól tükrözi a háttérben álló Horthy, mint 
„legfelsőbb Hadúr" aggodalmát a magyar hadsereg szétzilálódása, te
kintélyének lezüllése miatt. A realitásérzék nagyfokú hiányára mutat 
azonban az az elképzelés, hogy a rendkívül súlyos katonai helyzetben 
a németek hajlandók lennének belemenni az egyezmény megváltoz
tatásába: a kényszersorozást a volksbundisták körére korlátozni, 
egyébként pedig visszatérni az önkéntesség elvéhez, amitől az adott 
viszonyok közt már alig várhatnak valamit. Veesenmayer június 17-i 
jelentéséből tudjuk, hogy ettől a III. SS-akciótól — az előző akciók
ban besorozott 40 ezren felül — további 40—50 ezer magyarországi 

ill OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1944. június 21. — Csatay honvédelmi miniszter 
előterjesztése „a Waffen-SS magyarországi sorozására vonatkozó, az 1944. év április 14-én 
létrejött egyezmény megváltoztatása tárgyában." 
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német besorozása függött,112 a románok, ruszinok és más nem-német 
nemzetiségek imént kialkudott 100 ezres kontingensén kívül! Az 
egyezmény következményeitől csak annak teljes félredobásával lehe
tett volna megszabadulni — a németekkel való általános szakítás ke
retében. De Csatay előterjesztéséből nagyon is kitűnik, hogy az a 
„lelki kényszer", amelyet számukra a szovjettől való rettegés jelen
tett, nemcsak belevitte Horthyt és Sztójayt az egyezménybe, hanem 
annak módosítására sem voltak képesek; s az előterjesztés sorsát is 
hamarosan eldöntötte az az alapvető meggondolás, hogy „hadicéljaink 
közösek"; „a közös cél szükségletei" az előállt helyzet tűrését, a szu
verenitáson esett sérelem elviselését kívánják. Amikor Csatay fellé
pett Winkelmannál az egyezmény módosítására__V-Ori átkozó kérelem
mel, az Veesenmayerrel együtt Horthyhoz fordult, s elérte a mó
dosítási kérelem elejtését. A kormányzó — úgy tűnik — azzal véde
kezett előttük, hogy az egész Csatay egyéni kezdeményezése volt, s 
így dezavuálta bizalmasát, honvédelmi miniszterét,113 

A következmény az lett, hogy a németek fokozták a nyomást és az 
egyezmény szabotálásával kezdték vádolni Csatayt. Az SS-Főhivatal 
főnöke, Gerger altábornagy, július 1-én Budapestre érkezett; megállapí
totta, hogy a sorozás rendkívül vontatottan halad, mert a magyar 
honvédségi szervek passzív ellenállást tanúsítanak és nehézségeket 
támasztanak. Sztójay ijedten magához kérette Winkelmannt és azon
nali támogatást ígért a nehézségek kiküszöbölésére.114 Keppler altá
bornagy, a magyarországi SS-főparancsnok, az egyezményre hivat
kozva azt követelte Csataytól, hogy a Magyarországon felállítandó SS-
lovashadosztály részére haladéktalanul bocsásson rendelkezésre 20 ezer 
lovat, s a kiképzéshez több fedett lovardát és kaszárnyaépületet, meg
felelő számú oktatótisztet és altisztet, valamint lóápolót. A július 12-i 
minisztertanács úgy határozott, hogy a kérdés gazdasági vonatkozásait 
előzetesen meg kell tárgyalni dr. Bodennel, a német birodalom ma
gyarországi gazdasági megbízottjával.115 

Veesenmayer 1944. augusztus 11-én levelet intézett Csatayhoz, 
amelyben erélyesen követelte az SS-akció elhúzódásával kapcsolatos 
német panaszok kivizsgálását. A honvédelmi miniszter augusztus 29-én 
válaszolt, magukat a németeket okolva a késedelemért. Ha nem a 
Volksbundra, hanem a magyar szervekre bízták volna a besorozandók 
kiválasztását, négy héten belül megkaptak volna 60—70 ezer embert, 
s így már május végére befejeződhetett volna az akció. így viszont a 
Volksbund — saját tagjait lehetőleg kímélve — olyanokat akar bevo
nultatni, akik ennek ellenállnak, s ebből viszályok támadtak. Nem a 
Honvédelmi Minisztérium szabotálja az ügyet; tőle minden támoga
tást (orvosok, járművek, üzemanyag) megkaptak; ha rajta múlna, a 

112 P A AA. Staatssekretariat 1. Ung. 2382 (E 110 539). — Weesenmayer távirati jelentése. 
Budapest, 1944. június 17. 

113 OL. Filmtár. 7889. doboz. BM. Szálasi-per, 5. tekercs. XVI—13/119—121. — Winkelmann 
tanúvallomása. 

114 P A AA, Staatssekretariat 1. Ung. sz. n. (E 110 049—50). — Veesenmayer távirati jelen
tése. Budapest, 1944. július 6. 

115 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1944. július 12. 
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besorozottak már régen kiképezve és a fronton lennének. Augusztus 
25-ig a Volksbund 202 ezer németet vett fel a besorozandók listáira. 
Ezeket a Honvédelmi Minisztérium átvizsgálta, s közülük 131 ezer 
főt engedett át SS-sorozásra. Nem a Honvédelmi Minisztérium tehet 
arról, hogy az országban működő 30 német sorozó bizottság eddig 
csak 42 ezret sorozott be belőlük. Csatay hangsúlyozta, hogy a Honvé
delmi Minisztériumnak lenne legfőbb érdeke, hogy az SS-sorozás mi
előbb befejeződjék, s az emiatti nyugtalanság megszűnjék. Kérte is 
ezért, hogy a sorozás 1944 szeptember végéig fejeződjék be. Kérte to
vábbá, hogy német részről tekintsenek el azok besorozásának erőlte
tésétől, akik ez ellen tiltakoznak, és engedjék őket a honvédség köte
lékébe szolgálni. E kérését új mozzanattal támasztotta alá, amelyhez 
Románia augusztus 23-i fordulata szolgáltatott alkalmat: a honvédség 
10 százalékát kitevő román legénység megbízhatatlanná vált, a szük
ségszerűen kieső román nemzetiségű honvéd legénység pótlására en
gedjék a magyar érzelmű németeket felhasználni.116 

Csataynak ez a levele több szempontból is igen fontos. Először is 
kitűnik belőle: az egyezmény elfogadásával elestek ugyan attól a le
hetőségtől, hogy a volksbundistákat adják át az SS-nek, s egészében 
megtartsák a magyar érzelműeket, mégis, az egyezmény keretein be
lül maradva, az abban foglalt listafelülvizsgálati joggal élve, vissza
tartották a Volksbund által sorozásra kijelöltek 35 százalékát, akik 
nyilván zömmel magyar érzelműek voltak. A németek szemében ez 
az egyezmény nagyarányú szabotálását jelentette, hiszen az csak 
10,5 százalékos mentesítést tett volna lehetővé; magyar szempontból 
viszont csak gyenge — de mégsem elhanyagolható — korrekciója a 
magyar érzelmű németek elmulasztott hatékony védelmének. 

Figyelmet érdemel Csatay levelének az a számadata is, amely sze
rint a III. SS-akció során 1944. augusztus 25-ig ténylegesen 42 ezer 
németet soroztak be. Ez annyit jelent, hogy ez az akció már ekkor meg
haladta az előző két akció összesített eredményét. Ez a szám azonban 
szeptember végéig 55—60 ezerre emelkedett azáltal, hogy az SS éjjeli 
razziák sorozatát rendezte a német falvakban a „feketék", azaz a 
Volksbund-ellenes és az SS-be bevonulni nem akaró németek össze-
fogdosására. Minthogy a razziák a magyar hatóságok tudomása nél
kül történtek, s az elfogottak közt német nevű, de németül nem jól 
tudó, generációk óta magukat magyar nemzetiségűeknek valló egyé
nek is voltak, Lakatos Géza vezérezredes, az új miniszterelnök, ez 
ügyben német nyelvű feljegyzést készíttetett, és kivizsgálást kérve, 
október 4-én átnyújtotta azt Veesenmayernek.117 

Egy szeptember 30-i jelentés szerint a III. SS-akció már a Volks
bund apparátusát is igen érzékenyen — Basch szavai szerint katasztro
fálisan — érintette. Országosan mindössze 200 Volksbund-funkcio-
náriust hagyott meg, a többit besoroztatta. „Hogy nyerjen pár száz 
embert, bevonultatja a Volksbund funkcionáriusait, akik segítségé

in OL. Filmtár. 7886. doboz. BM. Szálasi-per, 2. tekercs. VIII/271—274. — Csatay levele 
Veesenmayerhez. Budapest, 1944. augusztus 29. 

117 OL. ME. Nemzet iségi o. 189. CS. C. 26 530/1944. 
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vei pedig a gyávák és meglapulok ezreit sorozhatná be!" — volt a 
Volksbund-vezetőség jellemző véleménye.118 

Az SS harmadik magyarországi „toborzó^akciója eredményeként 
jött létre egyrészt a 22. SS önkéntes lovashadosztály, amely — miután 
egyes részei már a debreceni csatában részt vettek — a 8. SS lovas
hadosztállyal együtt Budapest védelmében morzsolódott fel, másrészt 
a „Horst Wessel" elnevezésű 18. SS önkéntes páncélgránátos hadosz
tály, amelynek egyes részei 1944 őszén Horvátországban vettek részt 
a partizánok elleni harcokban, más részei Lemberg (Lvov) térségében 
harcoltak, majd onnan visszavonva, a Szlovák Nemzeti Felkelés el
fojtásában vettek részt; december közepén csatlakoztak a Budapesttől 
délkeletre harcoló zömhöz, amely súlyos harcok után Losonc irányá
ban 1945 januárjában elhagyta az országot.'10 

A ,,Südostraum" német lakosságának kiürítésére a romániai fordulat 
nyomán megindult akció további lehetőséget adott arra, hogy tömege
sen vonjanak be németeket Magyarországon az SS-be. Az Erdélyből. 
Bánátból, Bácskából érkező menekültoszlopokból javarészt még ma
gyar területen kiemelte és besorozta az SS a fegyverfogható férfiakat. 
A Bácskából kiürített németekből hozták létre a 31. SS-önkéntes grá
nátos hadosztályt, amely 1944 novemberében súlyos veszteségeket szen
vedett a Pécs térségében előnyomuló szovjet csapatoktól. Maradványai 
a Balatonnál gyülekeztek, majd gyalogmenetben nyugat felé elhagy
ták az országot.120 A szovjet előnyomulás következtében a Hitler-
Jugend megbízottai részéről a dél-dunántúli német fiataloknak a né
met birodalomba való „átmentésére" indult akció a jelentések szerint 
a szülők makacs ellenállása következtében „csak" 50 százalékos siker
rel járt. Itt fiatalkorúakról volt szó, akikből légvédelmi ágyúkhoz 
képeztek kiszolgáló személyzetet.121 De kíméletlenül besorozták az 
SS-be azokat a dél-dunántúli férfiakat is, akik a kiürítési parancs
nak ellenszegültek. Az erre vonatkozó utasítást október 28-án adták 
ki, Winkelmannal és Basch-sal egyetértésben.122 

Külön kell említést tenni a Volksbund saját fegyveres alakulatáról, 
a Heimatschutz-ról. Ez a németországi Volkssturm-nak volt a megfe
lelője, és a korábbi Deutsche Mannschaft-tól eltérően, amely az egyes 
helyi csoportok gyengén felfegyverzett, és egymással csak laza kap
csolatban levő alakulataiból állt, a Heimatschutz önálló századait a 
német hadseregtől igényelt komolyabb fegyverzettel — géppisztolyok
kal és páncéltörő fegyverekkel — akarták felszerelni és egységes ka
tonai vezetés alá helyezték. A Heimatschutz országos irányítója Win
kelmann lett, aki felett e vonatkozásban a VoMi főnöke, Lorenz SS-
tábornok gyakorolt felügyeletet; az alakulatok élére az SS adott 8 
tisztet és 15 altisztet.123 Négy kiképzőtábor létesült: a futaki, amelyet 

118 OL. Filmtár. 14 288. doboz. 408 966—73. — „Bericht über die Lage in Ungarn". 1944. szeptember 30. 
119 Klietmann: i. m . 215—216., 233—234. o. 
120 Uo. 275—276. o. 
121 P A AA Inland. II. g. 275. — Meckel: Situationsbericht, 1944. október 4., 23. és november 22. 
122 P A AA Inland. II. g. 271. — Weibgen SS-tábornok jelentése. Budapest, 1944. október 28. 
iá P A AA Inland. II. g. 271. — „Monatsbericht Oktober 1944 des Hauptamtes Volksdeutsche 

Mittelstelle. Volkspolitische Lage Ungarns", és Jelentés a „Südost" helyzetéről 1944. november 8. 
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Bácska elvesztése után Hidasra telepítettek át, a villányi, a német-
bolyi és nyergesújfalui. Lorenz 14—15 ezer embert akart a Heimat
schutz keretében Magyarországon fegyverbe állítani, ez azonban 
irreális volt, hiszen a III. SS-akció az emberanyagot már erősen igény
be vette. Problémák mutatkoztak a felfegyverzésben is; egyenruhában, 
sisakban is nagy volt a hiány, legnagyobbrészt saját polgári ruhájuk
ban katonáskodtak, ezért kapták a „Schlapphut-Division" („Puhakalap
hadosztály") gúnynevet. A Heimatschutz — részben — karhatalmi 
feladatokat látott el a kényszerkiürítéseknél; közreműködött az SS-
dezertőrök felkutatásában, elfogásában, kivégzésében a Szálasi ural
ma alatti országrészben. Utolsó kiképzőtábora Sopronban működött; 1945 
április elején alakulatai elhagyták az országot és beolvadtak a német 
birodalmi Volkssturm-ba.124 

Winkelmann és a nyilas kormány honvédelmi minisztere, Beregffy 
Károly, 1944. október 23-án egyezményt írt alá egy Hunyadiról el
nevezendő magyar SS-hadosztály, a 25. SS gránátos hadosztály felállí
tására. Ebbe a magyar vezényleti nyelvvel — az SS-egyenruhán a 
magyar jellegre utaló bizonyos megkülönböztető jelzés (nyilaskereszt 
és fölötte a ,,magyar szent korona") alkalmazásával — felállított mint
egy 12 ezer fős SS-hadosztályba, melynek parancsnoka Grassy József 
vezérezredes volt, sok olyan német származású magyar lépett be, akik
re az SS a harmadik akció során igényt tartott, de magukat magya
roknak vallván, inkább ide jelentkeztek, illetve — mivel a létszám 
az önkéntesekből nem telt ki — az egyezmény értelmében mint sor
kötelesek lettek ide beosztva.125 Felfegyverzésük a német Fegyveres-
SS feladata lett volna, de ennek már csak korlátozott mértékben tu
dott eleget tenni, így a hadosztálynak csak egyes alegységei kerültek 
harci bevetésre, pl. Sziléziában, a szovjet csapatokkal szemben.126 Egy 
másik — „Gömbös" elnevezésű — magyar SS-hadosztály (26. SS grá
nátos hadosztály) felállításának tervét már egyáltalán nem tudták 
megvalósítani.127 

A Magyarországon 1944 nyarán—őszén felállított SS hadosztályo
kon (22. lovas, 18. páncélgránátos, 31. gránátos) kívül a magyaror
szági harcokban részt vettek olyan SS hadosztályok, amelyekben már 
korábban besorozott magyarországi SS-önkéntesek is szolgáltak. Ezek: 
a Budapest védelmében felmorzsolódott, már említett 8. lovashadosz
tály, továbbá az 1945 februárjában az olaszországi, illetve belgiumi 
arcvonalról a Dunántúlra átdobott 2. páncélos („Das Reich"), illetve 
16. páncélgránátos („Reichsführer-SS") hadosztály. Ez utóbbiakat 
1945. március végén—április elején szorították ki az országból a fel
szabadító szovjet csapatok, súlyos veszteségeket okozva nekik.128 

Az SS magyarországi III. „toborzó"-akciójának számszerű végered
ményét illetően — mint az elmondottakból kitűnik — bizonytalanság

ai BM Arch. Basch Ferenc népbírósági pere, Basch vallomása. 
125 OL. F i lmtár . 10 944. doboz. E. 518 612—4. — Egyezmény m a g y a r SS-hadosztá ly felállí

tásáró l . Budapes t , 1944. ok tóber 23. 
126 Klietmann: i. m. 251—253. o. 
127 Uo. 255. o. 
128 Uo. 96, 204. o. 
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ban vagyunk, mert 1944. szeptember végétől már kaotikusak az álla
potok, s megfelelő szilárd támpontok híján nehéz megmondani, hány 
főt soroztak be még az akkori 55—60 ezerhez? Maga Basch lehetsé
gesnek tartotta, hogy végeredményben 80, sőt 100 ezer embert is be
soroztak a III. akció során az SS-be. Egyik történészünk becslése sze
rint az 1943—44-ben — tehát a II. és III. akció során együttesen — 
az SS-hez bevonultak száma 100 ezer.129 E szerint (az 1942. évi I. ak
ció 20 ezres eredményét is figyelembe véve) 120 ezer fő lenne a három 
magyarországi SS-akció összeredménye. Ez reális becslésnek tűnik. 
Magunk részéről azt hangsúlyoznánk, ami a rendelkezésünkre álló 
adatok alapján egészen bizonyos: hogy ti. a magyarországi három SS-
akció során besorozott németek száma nem lehetett kevesebb össze
sen 100 ezernél. Ezt a számot természetesen az 1942—44. közti Ma
gyarország területén élt német népesség 850 ezres lélekszámához kell 
viszonyítani. 
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ЛОР АНТ ТИЛЬКОВСКИ: 
ДЕЙСТВИЯ ПО ВЕРБОВКЕ В БОЕВЫЕ ЧАСТИ СС В ВЕНГРИИ 

Резюме 

В военной истории Венгрии периода второй мировой войны, да и вообще в истории 
страны важное место занимают акции по вербовке боевых частей СС в Венгрии, про
водившиеся сначала нелегально, а затем в 1942—44 годах — уже открыто, «в ле
гальных условиях». Допущение вербовки солдат для союзных немецких вооруженных 
сил, проводившиеся среди немецкого населения Венгрии, а затем разрешение ее, 
оговоренное в официальных межправительственных соглашениях, было особенно 
сильным дальнейшим ущемлением суверенитета страны, который в значительной ме
ре уже был продан, за что преступно ответственны тогдашние правители страны. 

Действия по вербовке в нацистские охранные части СС отрицательно воздейство
вали на пополнение венгерской армии, и мало-помалу ставили кадровый состав под 
угрозу развала. Однако правительство страны и высшее военное руководство все 
же дали свое согласие на ведение действий по вербовке в войска СС, надеясь, что 
допущение вербовки в войска СС позволит отразить требования немецкого командо
вания, заклинавшего бросить на фронт крупные части венгерской армии, и тем самым 
они смогут сохранить основные военные силы, элиту, для разрешения конфликтов с 
соседними государствами в заключительный период войны; и кроме того, они счи
тали, что подобные действия облегчат положение страны, если она освободится от 
тех, кто добровольно решается служить в армии другого государства. 

Однако они вынуждены были обмануться в обоих своих ожиданиях. Требования 
немцев по отправке на фронт венгерских войск не только не сократились, но и повы
сились. А организация «Фольксбунд», сплачивавшая предрасположенную к нацио-
наль-социализму часть немецкого населения Венгрии и проводившая пропаганду вер
бовки в СС, пыталась оберегать свои кадры, и поэтому предъявляемые со стороны 
СС потребности в живой силе все более старалась удовлетворять путем вербовки тех 
немцев, которые не входили в состав организации. Значительную часть их «Фолькс
бунд» действительно сумел завербовать в части СС — кого с помощью нацистской 
и социальной демагогии, а других путем запугивания. После оккупации страны нем
цами третья очередная акция по вербовке в СС была уже принудительным набором, 
проведению которого — в отличии от предыдущих акций — венгерское правитель
ство оказало активную помощь. 

Венгерская историография до сих пор не занималась обстоятельно историей вер-

120 когот МгНа1у: А *аз12тиз Ъиказа Ма§уагогзгаёоп. Вийарез*, 1961., 94. о. 



бовки в СС Венгрии. Лишь посредством изыскания и сбора отечественных и немец
ких архивных материалов по этому вопросу становится возможным подробное и мно
гостороннее исследование всей проблемы. Мы получаем более ясную, чем до сих пор, 
картину о предыстории этого дела, о работе органов «Фольксбунда», проводивших 
пропаганду и вербовку в СС, о тех межправительственных соглашениях, которые ре
гулировали время от времени условия вербовки, об условиях проведения вербовки, 
о численных результатах вербовочных акций. Весьма важным является лишение вен
герского гражданства добровольцев СС, что имело место лишь исключительно в Вен
грии, и во время третьей акции уже не применялось. С неизвестной до сих пор зна
чимостью выдвигается вопрос о выдаче пособия родственникам лиц, поступивших в 
СС, или же вопрос об их возможном переселении, что находилось во взаимосвязи с 
планами Гитлера о переселении всего немецкого населения юго-восточной Европы, в 
том числе и Венгрии, — планами, которые были отложены до конца войны. Ценным 
материалом по истории венгерского движения Сопротивления служат данные о про
явлении недовольства и выступлениях против вербовочных акций СС. К предыстории 
неудачного «мятежа Хорти» 15 октября 1944 года относится попытка модифициро
вать соглашение о вербовке в СС и оберечь немцев, чувствующих и считающих себя 
по гражданству венграми. 

Действия по вербовке в боевые части СС в Венгрии затрагивали всего до 100—120 
тысяч человек, и сыграли роль в формировании и пополнении нескольких дивизий 
СС. Призванные из Венгрии солдаты в составе этих дивизий за годы второй миро
вой войны побывали на ризличных театрах военных действий; многие из них погибли 
в Венгрии же, в кровопролитных боях 1944—45 годов. 
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LORANT TILKOVSZKY: 

DIE WERBEAKTIONEN DER WAFFEN-SS IN UNGARN 
Resümee 

In der militärischen Geschichte Ungarns im zweiten Weltkrieg, doch auch 
in seiner allgemeinen Geschichte bilden die — anfangs illegal, dann 1942—1944 
„unter legalen Umständen" — vorgenommenen Werbeaktionen der Waffen-SS 
eine wichtige Frage. Die Duldung der für die verbündete deutsche bewaffnete 
Macht unter der deutschen Bevölkerung Ungarns vorgenommene Anwerbung, 
dann die Bewilligung derselben durch offizielle Regierungsvereinbarungen bil
deten eine weitere besonders schwere Schmälerung der in bedeutendem Maße 
bereits veräußerten Souveränität des Landes, für die die damaligen Führer des 
Landes verantwortlich sind. 

Die Werbeaktionen der Waffen-SS tangierten immer schädlicher die Interessen 
der Ergänzung der ungarischen Honved—Armee und drohten langsam auch den 
Präsenzstand in Unordnung zu bringen. Die Regierung und oberste militärische 
Leitung des Landes gaben trotzdem ihr Zustimmung, weil sie hofften, die 
deutschen Forderungen, Honved—Truppen in größerem Maße einzusetzen, ab
wehren zu können und so für die Endphase des Krieges die Elite zur Erledi
gung der mit den Nachbarländern bestehenden Konflikte zu bewahren; auch 
meinten sie, es sei für das Land eine Entlastung, wenn es sich jener Leute 
entledigt, die aus freiem Entschluß den Dienst in der Armee eines fremden 
Staates wählen. 

Doch wurden sie in beiden Richtungen enttäuscht. Die militärischen Forde
rungen der Deutschen nach Einsatz ungarischer Truppen wurden nicht nur 
nicht herabgesetzt sondern sogar gesteigert. Und der Volksbund, der den natio
nalsozialistisch eingestellten Teil der deutschen Bevölkerung Ungarns in sich 
vereinigte und die Propagierung der Anwerbungen für die SS besorgte, war 
bestrebt, seine eigenen Kader zu schonen, und trachtete immer mehr, den 
Forderungen der SS durch die Anwerbung solcher Deutscher zu entsprechen, die 
nicht seiner Organisation angehörten. Es gelang ihm auch, einen bedeutenden 
Teil derselben teils durch deutsche nationalistische und soziale Demagogie, 



teils durch Einschüchterung in die SS zu führen. Die nach der Besetzung des 
Landes vorgenommene dritte SS-Aktion war schon eine Zwangsmusterung, 
zu der die ungarische Regierung — von den bisherigen Gepflogenheiten ab
weichend — aktive Hilfe bot. 

Die ungarische Geschichtsshreibung hat sich bisher mit der Geschicte der 
Werbeaktionen für die SS in Ungarn noch nicht eingehend befaßt. Eine detail
lierte und vielseitige Untersuchung der ganzen Problematik ist erst jetzt mög
lich, nachdem die Forschung und das Zusammentragen des bezüglichen Ma
terialis der heimischen und deutschen Archive ermöglicht wurde. Jetzt erhalten 
wir ein klareres Bild über die Antezedenzien der Sache, über die Tätigkeit der 
die Anwerbung und deren Propaganda vernehmenden SS- bzw. Volksbundorga
nisationen, über jene Regierungsvereinbarungen, welche die Bedingungen der 
Anwerbung von Fall zu Fall regelten, über die Umstände des Verlaufes der 
Anwerbung, über die zahlenmäßigen Erfolge der Werbeaktionen. Sehr wichtig 
ist auch jener — nur in Ungarn praktizierte Vorgang —, daß die SS-Freiwilli
gen ihre bisherige Staatsbürgerschaft verloren; bei der dritten Aktion wurde 
dieser Vorgang schon aufgegeben. Bisher wurde die Bedeutung der Frage der 
Unterstützung der Familienmitglieder der SS-Rekruten bzw. ihre eventuelle 
Umsiedlung nicht erkannt. Diese stand mit den Hitlerschen Plänen zur Umsied
lung des gesamten südosteuropäischen, darunter des ungarländischen Deutsch
tums in Zusammenhang, welche Pläne bis in die Zeit nach Beendigung des 
Krieges aufgeschoben wurden. Wertvolle Beiträge zur Geschichte der unga
rischen Widerstandsbewegung bilden die Daten über Kundgebungen, Auftritte 
gegen die SS-Werbeaktionen. Zu den Antezedenzien des mißglückten „Horthy— 
Putsches" vom 15. Oktober 1944 gehört der Versuch, das SS-Abkommen abzuän
dern und die ungarisch fühlenden Deutschen zu schützen. 

Durch die in Ungarn durchgeführten Werbeaktionen für die Waffen-SS wur
den insgesamt etwa 100—120 tausend Leute betroffen; diese spielten bei der 
Aufstellung bzw. Auffüllung mehrer SS-Divisionen eine Rolle. Im Rahmen dieser 
Divisionen sind sie auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen des zweiten 
Weltkriegs herumgekommen, und viele von ihnen sind gerade in den blutigen 
Kämpfen in Ungarn in den Jahren 1944—45 umgekommen. 
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K Ö Z L E M É N Y E K 

MÓRICZ ISTVÁN — II. RÁKÓCZI FERENC EZREDESE 

(1703—1711) 

MÓRICZ BÉLA 

A Felső-Tisza vidékén 1703 tavaszán fellángolt felkelés egyik csa-
parancsnoka Móricz István volt. Nevét a szakirodalom több helyütt 
említi, szabadságharc alatti szereplése azonban feldolgozatlan. Ehhez 
kívánok okleveles források alapján adatokat szolgáltatni. 

Rákóczi mondja Emlékirataiban, hogy kezdetben a felkelésnek csak 
négy katonaviselt vezetője volt: Esze Tamás tarpai jobbágy, Kis Al
bert a régi kuruc, egy Horváth nevű volt őrmester és Móricz István 
egykori „munkácsi katona".1 Utóbbi meghatározás alatt — az 1676-
ban született Rákóczi Ferenc bizonyára azt az időszakot értette, mely
ben anyjával, Zrínyi Ilonával, az 1680-as években Munkácson tartóz
kodtak. 

Móricz István a felkelésben kezdettől fogva részt vett. Ezt két do
kumentum bizonyítja még. Egyik Károlyi Sándor önéletrajza, másik 
egy 1704. évi fogolyvallomás. Előbbiben az áll, hogy az 1703. június 
7-én Dolha körül (Máramarosban) táborozó kurucok „ . . . azon napra 
Móricz nevű hadnagyot expediálták volt 50d magával elejben az 
Méltóságos Fejedelemnek Lengyel Országhban által a Priszlopon. . ."2 

A fegyveres kuruc had — Esze Tamás és Kis Albert mellett — 
gyalogsági kapitányául választotta.3 A fejedelem pedig bejövetele 
után egy gyalogezredet bízott rá. Az Országos Levéltár kusza írású, 
vázlatos szavakból álló feljegyzést őriz valamely kuruc fogságba esett, 
Rákóczi szolgálatába állt, majd a császáriakhoz átszökött német fogoly 
170C évi vallomásáról, amelyben többek közt a következő áll:4 

„ . . . Anno 1703 die 24 te May bei Újlak an der Theiss gefangen 
worden. Esse Thomas, Pob Mihal, Kis Albert und Moritz. Von dannen 
nacher Vaj aufs Tarba, Beregszász und Monkatz. Von Munkátz na-
cher Dolha . . . " (. . . 1703. május 24-én Tiszaújlaknál fogságba esett. 

1 Rákóczi Ferenc emlékiratai (ford. Vas István). Budapest, 1951., 39. o. 
2 Pásztor Lajos: Károlyi Sándor önéletrajzának ismeretlen részlete (Magyar Könyvszemle,. 

1945. évf. 115. o.) 
3 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. I. Budapest, 1907., 236. o. 
'y Országos Levéltár, (továbbiakban OL.) M. Kamara Lymbus. Ser. I. Fasc. 1703. 
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Esze Tamás, Pap Mihály, Kis Albert és Móritz. Innen azután Várin át 
Tarpára, Beregszászra és Munkácsra. Munkácsról azután Dolhára . ..) 

A négy név, nyilván az akkori népvezérek neve. Pap Mihály lovas
kapitányuk volt. Később is szerepelt, s 1706—1708-ban a huszti vár 
kapitánya. 

1703 nyarán Rákóczi kezére került a Felső-Tisza egész vidéke. A 
harcok a császáriak kezén maradt várakért folytak. A megszaporodott 
kuruc had ősszel ostromzár alá vette Szatmárt, Tokajt és Munkácsot. 
Ez — a kor methodikus hadviselési elvei és a kurucok fegyvertelen-
sége mellett — azt jelentette, hogy mezei csapatokkal körültáborozták 
a várakat, hogy elzárják őket az utánpótlástól. 

Tokaj 1704 januárjában nyitotta meg kapuit, s még ez évben kapi
tulált Munkács, Kassa és Ungvár is. Csak Szatmár és Várad tartotta 
magát. Ezek „bloquadirozása" tovább folyt. A fővezér maga Rákóczi 
volt. A „reguláris hadak" generálisa Bercsényi Miklós, a „mezei csa
patoké" Károlyi Sándor, aki 1703 októberében tért a fejedelem hű
ségére. Móricz István ez időbeni szereplését Rákóczinak egy 1704. 
február 23-án kelt adománylevele dokumentálja. Ebben többek közt 
a következő áll:5 

„ . . . Mi Fejedelem Felsővadászi Rákóczi Ferenc . . . adjuk tudtára 
mindeneknek az kiknek illik: Hogy mi megtekintvén Nemzetes és 
Vitézlő Móricz István gyalog Főkapitány hivünk hozzánk és nemze
tünkhöz való szeretetit és igaz hűségét, considerálván egyszer s mind 
édes Hazánk s a Nemes Ország szolgálattyában az időknek és helyek
nek kívánsága szerint, de kiváltképen és nevezetesen Munkátsnál, 
Szatmárnál és Tokaj várának Bloquadatioja és ostromoltatása alkal
matosságával lőtt jeles és dicséretes magaviselését. . ." Tokaj váro
sában telket, házat és szőlőket adományoz neki. 

A tokaji vár ostroma 1703 őszétől 1704 januárjáig tartott. Mivel a 
vár nem a hegyen, hanem vízivárként épült a Tisza és Bodrog össze
folyásának háromszögében, a város és szőlőhegy kezdettől fogva az 
ostromlók kezén volt. Egy 1703. évi oklevél6 „Móricz István tokaji 
praesidiumát" (őrségét) említi. Móricz István tehát ez időben Tokaj 
városának volt katonai parancsnoka. Az ostromzárban részt vevő ösz-
szes csapatoknak azonban nem ő volt a parancsnoka, hanem Bercsé
nyi, majd később bölsei Buday István ezredes-brigadéros, volt bihari 
alispán. 

A kurucoknál az ezredparancsnokot „ezeres-főkapitánynak" nevez
ték. Helyettese a „vice-kapitány" volt. Az őrnagy „főstrázsamester", 
a századparancsnok „companiabéli kapitány" vagy „főhadnagy".7 Az 
oly toborzott, felkelt „Nemes Mezei" gyalogezredek, mint amilyen 
Móricz Istváné, vagy Esze Tamásé is volt, a szervezés 1706. évi álla
potában ezredtörzsből és tizenhárom századból álltak. Elvileg ezer 
főnyi létszámmal.8 

5 OL. Báró Jeszenák levéltár. Prothocollum Rákóczianum n . 136. o. és Tokaj városi Levél
tár Tanácsülési jegyzőkönyvek (1688—1756), 381. o. 

6 Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez. XXIV. évf. 93. o. 
7 Archívum Rákóczianum. Had és Belügy. IV. 487. és 714. o. 
8 OL. Károlyi levéltár. Károlyi Sándor generális mustrakönyve 1706. február 20-ról. 
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Móricz István ezredének emberei nagyrészt Bereg megyéből szár
maztak. Midőn 1704 áprilisában Bereg megye megállapította — köz
ségről községre küldve szolgabíráit —, hogy melyik faluból kik men
tek, kinek a kapitánysága alatt hadba és mióta vannak oda, a megye 
Tiszától keletre Beregszászig terjedő vidékének falvai azt jelentették, 
hogy embereik Móricz István ezredében szolgálnak.9 E falvak lénye
gében a későbbi Mezőkaszonyi Járás közigazgatási területének felel
tek meg, bár volt néhány embere az ettől északra fekvő községekből 
is, amelyek tulajdonképpen Esze Tamás ezredének kiegészítési terü
letéhez tartoztak. 

Ez az összeírás megemlíti Móricz István ezredének néhány tisztjét 
is. így „Sipos András uramat" Dédáról, aki a fejedelemnek Lengyel
országból való „kijövetelétől fogvást" szolgált. Török Ferencet, az 
ezred helyettes parancsnokát, Balogh Mihály és Dormány András 
hadnagyokat. Egy 1705. évi forrás pedig Eszenyi Zsigmondot is.10 

A tokaji vár bevétele után — 1704 februárjában — Móricz Istvánt 
megfogyatkozott létszámú, nyolc századra csökkent ezredének felével 
(négy „sereggel") kivonták a harcból és a Nyírségbe rendelték pihe
nőbe. Másik négy serege a tokaji vár őrizetére maradt vissza. A pi
henő azonban nem sokáig tartott. Buday Istvánnak — kit a fejedelem 
1704. február 14-én a szatmári ostromzár vezetésével bízott meg, mint 
„Generális Főtrázsamestert" (vezérőrnagyot) — erősítésre volt szük
sége. Rákóczi február vége felé úgy döntött, hogy alája rendeli Esze 
Tamás és Móricz István ezredeit, valamint a Várad körülzárásában 
részt vevő Boné András ezredeshez átallott német zsoldosszázadot is. 
Döntését udvari főkapitánya, Vay Ádám február 23-án közölte Bu-
dayval.11 

„Boné Andrásnál levő egy jó compania német, Esze Tamás és Mó
ricz István kegyelmed keze alá mennek . . . " 

Mivel a pihenőben levő emberek téli szállásukon több községben 
szétszórva tanyáztak, gyülekeztetésük időt vet t igénybe. Buday sür
gette jövetelüket, Rákóczi azonban megnyugtatta:1 2 

„ . . . Kegyelmed levelébül ért jük — írta február 26-án — mind
eddig is eloszlott hadaink igen lassan gyülekeznek Kegyelmed mellé. 
Parancsoltuk már ennek" előtte Esze Tamás, Móricz István híveink
nek, hogy siessenek Kegyelmed m e l l e . . . " 

A következő napon Buday azt a szándékát jelentette a fejedelem
nek, hogy 'köteles-kompot létesít Csengéméi a Szamoson, hogy a fo
lyó Szatmár körüli erőjátékában ne akadályozza: 

„ . . . Mihelt megérkezik hozzám Esze Tamás és Móricz István urai-
mék, Csengerbe szállok, ott hidat köttetem á l t a l . . ." Március 1-én a 
Kölese—Tiszaberek területén — Szatmártól északra egy napi járásra 
— quartélyban volt Esze Tamás jelentkezett levélben Budaynál: 

„ . . . Móricz uramnak is írtunk, hogy hadait összegyűjtse s hozzánk 

9 OL. M. K a m a r a L y m b u s . Ser. I. 1704. ápri l is 13. 
10 Adalékok . . . XIII . évf. 91. o. 
11 Arch. Rákocz i anum . . . I. 73. o. 
12 Uo. I. 76. o. 
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siessen. . . Eddig is kiindultunk volna, innen Tiszaberekről, de ha
daink majd elvesznek éhe i . . . " 

A létszámokról Buday március 5-én kelt levele nyújt felvilágosítást: 
„ . . . Esze Tamás 3 serege circiter Nro 300, Kis Albert 7 serege 

circiter 600, Ibrányi uram 4 serege Nro 200, magam ezeré circiter 
900, Móricz uram hada a Nyírben circiter 200, Summa: 2200 . . . Csak 
Móricz és Kós Mihály magok ezerével itt lennének, Esze és Kis más
hová mehetnének.. ." 

Mivel Esze és Kis Albert ellen sok volt a panasz garázda csapataik 
miatt, a fejedelem magához rendelte őket. Március 10-én ezt írta 
Budaynak: 

„ . . . Mivel Esze Tamás és Kis Albert ezeres-kapitány híveinknek 
táborunkba kelletik jönniök, Kegyelmed is ide való jövetelüket accé
lérai] a. Móricz István ezeres-kapitány odaérkezvén, Esze Tamás keze 
alatt levő hadainkat assignálja kezéhez, Kis Albert hadait pedig Kós 
Mihály ezeres-kapitány hadnagyának Pataky Mihálynak..." 

Móricz István áprilisban érkezett csak Szatmár alá. Május 15-én 
a Szatmár körüli táborból jelentett, közvetlenül a fejedelemhez írt 
cikornyás, barokk stílusú levélben, kérve Tokajon maradt félezredé
nek keze alá bocsátását.13 

,,. . . Édes jó Kegyelmes Uram! Ellenségünk vakmerő bizodalmá-
nak szárnyai igen megnőttek, mióta a másik sáncban, a nem várt sze
rencsének játékává tétetett a Nagyságod tábora, melyet nyilván meg
tanultam akkor, amikor annyira megpróbálták őket, hogy magam is 
sok fegyverek között lévén, kénszeríttettem életemhez egy cseppet 
sem bízni. Azért hogy ellenségünk reménségét földhöz tapodhassuk, 
hadat küldjön Nagyságod, hadd szoríthassuk még jobban dispositio-
val őket, mert az Ungvár alól idejött egy sereg gyaloghad és a ma
gam négy serege akit dicsérhetek, de a többihez nem bizhatom... 
Költségem nincs, kivel bomlott fegyverit hadaimnak megcsináltas
sam. Oly rongyosok, hogy az ellenség szidalmára mezítelen kénszerít-
tetnek járni sokan a hadak közül. Költséget küldjön Nagyságod . . . 
mert ha az nem Tesz, aratásra könnyen számbavehetjük, amennyien 
megmaradtak a táborban. Tokajban levő négy seregemet küldje ide 
Nagyságod, másokat ezek helyébe rendelvén. . ." 

A szatmári vár blokádja hónapokig elhúzódott még. A körülötte tá
borozó kuruc csapatok fegyelmetlenkedtek, erőszakoskodtak, hará
csoltak. A környék tele volt panasszal. Móricz István ezredét özvegy 
gróf Barkóczy Györgyné — Károlyi Sándor anyósa — jelentette fel 
a fejedelemnél. Panaszolta, hogy „Móricz István úr Vice kapitánya" 
Török Ferenc zaklatásai folytán „jószágaiban nem maradhat". Rá
kóczi elrendelte, hogy14 „az instáns asszonynak egészen satisfactio 
tétessen", és erre Móricz Istvánt kötelezte. 

* 
1704 késő őszén Móricz Istvánt ezredével az északnyugati Felvidé

ken találjuk. Ide került a szatmári vár bevétele után, az ostromzár-
13 Uo. I. 69. o. 

14 OL. M. K a m a r a L y m b u s . Ser. I. 1704. Ext r . In s t an t i a rum. 
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ban részt vett erők nagy része, Buday Istvánnal és Esze Tamással 
együtt. Ezredeik — hol egyik, hol másik dandárnoknak alárendelve — 
általában Heister császári tábornok csapataival álltak szemben. 

Az északnyugati Felvidéken közel egy éve tartot tak már a kurucok 
sikeres hadműveletei Bercsényi vezetése alatt. A terület ez év végén 
egészen Pozsonyig kuruc kézen volt, csupán néhány várban — Po
zsonyban, Trencsénben, Lipótvárban — székelt német őrség. A h a r 
cok általában a morva határszélen, a Kis-Kárpátokban és Pozsony 
közelében folytak. A kuruc erők lényegében a Kis-Dunára, a Vág és 
Nyitra folyók menti erősségekre — Sempte, Érsekújvár, Nyitra — 
támaszkodtak. Buday hadai 1704. december elején érkeztek Szatmár 
alól Nyitra megyébe. E hónap 3-án Bercsényi még sürgette miat tuk 
a fejedelmet: 

„ . . . Buday miért nem gyütt ide az hadával, ha ott nem szüksé
ges? . . . Gyalog kell ide. Elgyün énhozzám Farkas Sándor, M ó r i c z . . . " 

December 11-én Szeniczról (Nyitra megye) írt levelében ismét e m 
líti Móricz István ezredét: 

„ . . . Buday uram már elérkezett együtt az gyaloggal, kit megállí
tottam Jabloviczánál. Ordódi uram levelét én is vet tem az Trencsén 
felül való hírek i r á n t . . . Csak elhiszem inkább fél, mintsem kicsap
jon.15 Oszitán Kegyelmes Uram, az mint azelőtt is megírtam Nagy
ságodnak, csak neki fordítanám minden lovas hadat, vagy ezer gya
logot, verbi gratia Móriczét, Hont vármegyét, Nyitra vármegyét, és 
az Észéiből az Miskoleziak helyett v a l a m e l y e t . . . " 

Az 1704. december 26-án vívott nagyszombati vesztett csata után 
a kuruc csapátok a Vág és Nyitra folyók mögött gyülekeztek. Móricz 
István ezrede Nyitra és Érsekújvár körzetébe került . Bercsényi doho
gott a kudarc miatt és csípte akit tudott : 

„ . . . Prini Miklós uramat Nyitrára küldtem, Rétéi Uram iránt való 
consideratiojára nézve is Nagyságodnak. Talán nem lesz rossz azért. 
Rétéi szunyáta, Móricz részeges, — ez hadd doboljon köztük Antal 
m e l l e t t . . ."16 

1705. január 13-ra vállalkozást tervez:17 

„ . . . Akarván valamit próbálnom, innen holnap ezer hajdút ki 
indítok Lóczival és Móriezal m e g t o l d o m . . . " — írja Érsekújvárról a 
fejedelemnek. 

Móricz István még január 26-án is a Vág mellett táborozik. Egy
ségei azonban szétszórva, más parancsnokok keze alatt. Maga ké t 
sereggel (századdal) a semptei vár környékén báró Andrássy György 
dandárában. A tavasz beköszöntével — Esze Tamás és Farkas Sándor 
ezredesekkel együtt — Perényi Miklós dandárában, báró Petrőczy 
István generális „commandója" alat t áll. Bercsényi március 9-én adott 
jelentése, az alája rendelt hadak rendjéről, a gyalog hadak közt P e -

15 Célzás a Trencsénben levő német őrségre. Jatalovicza: Nagyszombattól északra 40 kilo-
méterre 

16 „Prini" alatt Perényi dandárnokot, „Antal" alatt gróf Eszterházy Antal tábornokot ér
tette Bercsényi. 

17 Arch. Rákoczianum . . . I. 290. o. 
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rényi dandárában egy sereggel sorolja fel. Eszét és Farkast öt-öt 
sereggel.18 

Március 22-én arra utasította a fejedelem Bercsényit, adjon bizo
nyos hadakat gróf Esterhás (Eszterházy) Dániel keze alá.19 Köztük 
szerepeltek többek közt „ . . . a gyalog hadbul Pirinyi Miklós uram
mal Móricz István uram gyalog serege, Esze Tamás, Farkas Sándor 
és Révai Gáspár uraiméké, kik ezelőtt Generális Petrőczy István 
Uram ő Kegyelme commandója alatt valának. . ." 

Móricz István ezredéből tehát itt csak egy század volt. Rákóczi 
nem ügyelt arra, hogy a szervezetszerű kötelékek megmaradjanak. 
Bercsényi szót is emelt ez ellen, kérve a fejedelmet, hogy az ezrede
ket ne szedje szét. 

Május közepén az ezred még mindig nem volt együtt. Egy 77 em
berből álló százada a Dunántúlon tevékenykedett Bottyánvárában — 
Pakstól északra — Török Ferenc ezredparancsnok-helyettes vezetése 
alatt. Ez utóbbit május 14—17 közt itt „megmustrálták", ellenőrizték 
létszámát és kiadták fizetésüket.20 Az erről szóló nyugtában Török 
Ferenc vicekapitány, Thury Pál főhadnagy, Szabó Péter vicehadnagy 
és Petrőczy György „seregdeák" (századírnok) elismerik, hogy 
„ . . . Nemzetes, vitézlő Somogyi Péter és Pataki Gáspár uraimék által 
peragáit mustra után, Nemzetes vitézlő Móricz István ezeres kapi
tány uram, a maga s ide Bottyán várába commendirozott egy sereg
ben levő tiszteknek egy Hóra való fizetésére 143 Rhénes forintokat, 
és 77 közhajdúnak 231 Rhénes forintokat minden fogyatkozás nélkül 
kezükhöz adtak . . . " 

Egy 1705. június 28-án kelt mustraj egy zékből megállapíthatóan21 

a rendfokozati megosztás alábbi volt: Móricz István fizetése 70 — a 
vicekapitányé 50 — főhadnagyé 18,50 — vicehadnagyé 10 — sereg
deáké 4,50 (a tizedesével egyenlő) — a közhajdúé 3 — Rhénes forint. 

Móricz Istvánt 1705. május 9-én Bercsényi a csallóközi arcvonalra 
küldte, Gutára, báró Halier Sámuel mellé.22 

Mivel Gutánál — írta Rákóczinak Nyitráról — feles lovas és 
gyalog német sajkákkal, s valamely hajókkal vagyon, ezért rendel
tem azon füvellő tábort és . . . Halier uramat az gyalognak egy részivel 
melléj ök két ágyucskával. . . Éppen most érkezett Móricz egyedül az 
Fölföldrül, őtet elküldöm mingyárt Halier mellé . . . " 

Bercsényi hadai ez időben folyamvédelemben voltak a Csallóköz
ben és a Morva folyó területén. Móricz István egész nyáron át a 
Duna mellett állt ezredével. Május 23-án került Ebeczky hadtestébe 
(,,corpus"-ába) a Kis-Duna Jókánál levő szakaszára. A hadtestbe — 
Ebeczky ezredén kívül — Szálai, Balog és Somodi lovassága, „Halier 
és Móricz Uraimék, Esze Tamás" stb. gyalogsága tartozott. Ugyanily 
hadrendben álltak június 12-én is a Duna vonalán. Később Bercsényi 

18 Uo. I. 396. o. 
19 Uo. I. 396. o. 
20 OL. M. K a m a r a L y m b u s . Ser. I. 1705. 
21 Uo. I. 1705. 
22 Arch . Rákocz ianum . . . I. 496. o. 
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Móricz István ezredét az oszták határszakaszra vonta Dévény és Stom-
fa közé. Itteni helyzetét augusztus 13-án jelentette a fejedelemnek:23 

„ . . . Vagyon gyalog éppen Stomfa és Dévény között Móriczé circi-
ter 500, Szinai 350, Sréteré 650, tészen másfél ezer ha jdú t . . ." 

Majd augusztus 17-én így jelent:24 

„ . . . Csáky uramat szállítottam az Kis Duna mellé . . . Az hegyen 
túl ismét három Regiment lovast és az gyalogot: Móricz és Szinait 
általhívattam, hogy valamely nevezetes corpussal impediálhassam 
Pálfit, az alatt kitanuljam e r e j é t . . . " 

A harcok megnyirbálták a kuruc sereg létszámát. Bercsényi augusz
tus 24-én a jókai táborból azt jelentette, hogy csapatai „igen meg
fogytak, Szinainak nincs 300, Móricznak 200, s a többi is úgy, hogy 
se lovas, se gyalog ezer egy sincs több 600-náí. . ,"25 

1705 végén a felvidéki harcok elcsendesedtek. A hadműveletek 
súlya az erdélyi arcvonalra tolódott, ahová az osztrákok gróf Herbe-
ville tábornok parancsnoksága alatt erőket vontak át. Rákóczi 1705 
szeptemberében Károlyi Sándor és Eszterházy Dániel tábornokokat 
rendelte az erdélyi határra. Mivel Móricz István Eszével együtt Pe-
rényi dandárába tartozott ez időben, s utóbbiról tudjuk, hogy Erdély
be vonult, feltehető, hogy Móricz István ezrede is odakerült. 

A Máramaros megye déli havasain, Szatmár és Szilágy megye ha
tárán húzódó erdélyi kuruc arcvonal fölött Károlyi Sándor parancs
nokolt. Rákóczi Nagykároly környékén — Ecseden és Szaniszlón töl
tötte a telet. E környéken lehetett Móricz István is szállásban ezre
dével, mert a fejedelem a huszti vár ügyével foglalkozva 1705. de
cember 8-án írta ezt Szaniszlóról Károlyinak:26 

, , . ' . . Huszt dolga nehezebb, mer t mind az főkapitány s mind az 
vicekapitány gyengék. Móricz hadábul Kun nevű hadnagyot küldöm 
bé s e r eges tü l . . . " 

* 
Ezredparancsnoki működésére vonatkozólag további adatokat nem 

ismerünk. Ügy tűnik, Rákóczi az 1705—1706 telén végzett átszerve
zések folyamán megszüntette a megfogyatkozott létszámú ezredet, 
mint ahogy más ezredeket is összevont ez időben.27 Öt magát, a „me
zei" szolgálatból kivénült ezredparancsnokot — ki leveleiben mindig 
a fejedelem „öreg", „vén" szolgájaként írt alá — családi várába, Mun
kácsra helyezte várnagynak. Az erre vonatkozó legkorábbi keltezésű 
dokumentum azonban csak 1707 januárjából ismert. Ez év január 
6-án egy vizsgálati jegyzőkönyvet „Móricz István Castellanus Arcis 
Munkács" névvel írt alá. Mint ilyen, második ember volt a várban 
— a várkapitány, ludányi Bay László után. Fölöttük a „főkapitány" 
állt, Vay Ádám, mely tisztség azonban inkább politikai méltóság volt. 

23 U o . I . 695. o. 
24 U o . I . 703. o . 
25 Uo. I. 711. o. 
26 OL. Jeszenák levéltár. Proth. Rákoczianum. Tom. I. 
27 uo. Rákóczi 1706. február 3-án kelt levele Károlyihoz: „. . .Egy jó ezerét alakítson Soos 

és Luby (lovas) ezerébül . . . Szentmarjay Zsigmondét és Szappanos Istvánét csinálja kegyel
med egy gyalogezernek, főkapitányul Ecsedi Jánost tévén . . ." 
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Vay Ädám — egyben a megye főispánja és a fejedelem udvari mar-
schallja — nem tartózkodott a várban. A vár és az ott szolgálatot 
teljesítő őrség tényleges parancsnoka mindenütt a vicekapitány volt. 
Egy 1708. április 14-én kelt összeállítás a munkácsi várban szolgáló 
tiszteket „az Regimentbéli Tiszteken kívül", következő rangsorban 
sorolta fel:28 

, . . . Főkapitány Vay Ádám Uram ő Kegyelme 
Vicekapitány " Bay László Uram 
Középvárban porkoláb Móricz István Uram 
Alsóvárban porkoláb Dombay Sámuel Uram 
Palánkbéli porkoláb Viski István Uram 
Prédicátor Tasnády István Uram 
Borbély Hodossy Dániel 
Rézdobos Dobos György 
Tömlőtztartó Rusnyák János . . . " 

Móricz István Munkácsra helyezése kitüntető bizalomnak számí
tott, mer t a fejedelem a munkácsi várat végső menedékének szánta 
s 1705-től kezdve francia hadmérnökök tervei alapján és vezetésével 
állandóan erődítette. A benne elhelyezett „Palotás testőrző hadak" 
ezredese („Óbestere") Szentiványi János volt. Az őrség létszáma több 
száz fő. A vár maga középkori eredetű, környezetéből 76 méterre 
kiemelkedő, sziklabércen épült erősség, Munkács városától három ki
lométerre. Már a hegyet is 12 méter széles 5 és fél méter mély vizes 
árok vette körül, amelynek belső oldalán sövényfonással összekap
csolt, sárral tapasztott kerítés (palánk) húzódott, benne tizenöt őrto
ronnyal.29 E palánk és a várhegy közt, körbefutó gyűrűben lakó
telep alakult ki (később: Várpalánka falu), melyben katonák laktak. 
Innen szerpentin vezetett a hegytetőn álló 3870 négyszögöl alapterü
letű erősség felvonóhidas kapujához. A vár három, egymástól kiugró-
bástyás kőfalakkal elválasztott és átjáró hidakkal összekötött teraszon 
épült. Egy 1688. évi leltár szerint az alsó teraszon álló „Alsó vár"-nak 
6 szobája és 12 kazamattája (alboltozati helyisége) volt. A „középső 
várnak" összesen 15 szobája, 6 „bolt"-ja és 6 pincéje. A „Felső vár
nak" 21 szobája, 9 boltja és 4 pincéje. Ez volt a fejedelmi lakosztály. 
Ablakai ólomkeretű karikaüvegből készültek, s szobában a vidéki 
barokk jellegzetes zöld csempéjű cserépkályhái álltak. 

Móricz István 1708 áprilisáig volt munkácsi várnagy. Ekkor huszti 
vicekapitánynak nevezte ki Rákóczi. Ügye az év eleje óta húzódott 
már. Ö a fejedelem jelöltje volt, míg Bercsényi Szinait ajánlotta. 
1708. január 12-én írt levelében ezzel kapcsolatban a következők áll
nak :ao 

28 OL. M. Kamara Lymbus, Ser. I. 1708. április 14. 
»a Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye monographiája III., Ungvár, 1882., 512 és köv. o. 
30 Arch. Rákoczianum . . . V. 1708. március 20. 
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„ . . . Szinairól Fölséges Uram igazán Írhatom, részegeskedését nem 
ismerem. Másként is elég szorgalmatos. Az pallérkodása tudom meg 
lesz: Dexteritása nem ér tovább az eszénél, és eszet mérhet nemcsak 
Móriczcal, de Eszével is. Ha nem Regimenthez hogy parasztos, azért 
in suo genere nem mondhatom nem jónak, mindazon által bánnám, 
szégyent vallanék véle, mint már másokkal, de úgy hiszem nem lenne 
igen rosszabb Mór i czná l . . . " 

Ez a párhuzamba állítás bizonyítja, hogy Móricz István a kuruc 
gyalogság legjobb ezredparancsnokai közé tartozott, mert alig hihető, 
hogy Bercsényi rossz parancsnokot ajánlott volna a fejedelemnek oly 
fontos várba, mint a huszti. Neve nemcsak a vezérek előtt, de a kuruc 
seregben is közismert, csakúgy mint Eszéé, akivel mindig együtt em
legetik. A fejedelem 1708 márciusában írta alá kinevezését. A „dec-
re tum" postázása azonban késett. Vay Ádám — ez év elejétől, Dolhay 
György halála után huszti főkapitány is — kérdést intézett a fejede
lemhez, aki március 20-án Gálszécsről válaszolt:31 

„ . . . Móricz decretumát csudálom, hogy el nem küldték, mer t sus-
cribáltam, s ha nem expediaitatott volna, most küldet ik . . ." 

Ennek ellenére csak április 20-a körül kerül t sor arra, hogy a pa
rancsnokságot valóban átvegye. A hozzávetőleges időpontra alábbi 
levele ad támpontot, amelyet új elöljárójának, Károlyi Sándornak írt, 
április 27-én Husztról keltezve:32 

„ . . . Méltóságos Uram, nékem érdemem felett való jó Uram, Aján
lom Nagyságodnak alázatos szolgálatomat. Isten Nagyságodat szegény 
megmaradott s hanyatlott Hazánk oltalmára számos üdőkig virágzó 
egészséggel szeresse és éltesse kívánom. 

Méltóságos Uram, alázatosan követem Nagyságodat, mint Méltó
ságos Generálisomat s Uramat, mivel hogy az én Felséges Uram aka-
rattyából s hozzám való kegyelmes Gratiájából substituáltattam Huszt 
vára vicekapitányságára ez közelebb múl t napokban, mely kapitány
ságban ismerem Nagyságodat főmnek lenni, ki tül is akarok Feleséges 
Uram Után dependálni. Hogy ezért eddig levelemmel Nagyságodot 
meg nem udvarolhattam, arrul Nagyságodat alázatosan követem. 
Mindazon által Nagyságodnak hozzám, régi szolgájához megtapasztalt 
jó akaratjában bízván, várom a Nagyságod uri Gratiáját és minde
nekben való informátioját. Mint hogy penig Méltóságos Uram ezen 
várban való beérkezésem után látom az sok defectusokat, a sok 
akadályokat, melyeket hogy meg nem orvoso lnak . . . ez várban nem 
lehet maradnunk. Legközelebb és vár környékét az gaz felnőtte, ame
lyeket annak előtte az Nemes Vármegye szokta volt leirtatni, de már 
régi üdőktől fogva csak abban hagyván, igen megnőttenek, melyek
nek leirtása eránt kérem a Méltóságos Urat, méltóztassék az Nemes 
Vármegyének felőle parancsolni, úgy az falazatok adminisztrálásáról. 
Gondolom Méltóságos Uram, Nagyságodnak az Űr, Udvari Főkapitány 
Uram ezen várban található sok fogyatkozásokat megírta. Mindazon 
által magam is . . . Nagyságodnak megküldöttem. Kérem is alázatosan 

31 Uo. II. 1708. márc ius 20. 
32 OL. Káro ly i levél tár . Missiliself Móricz-csomag. 
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Nagyságodat azon, méltóztasísék azok eránt oly dispositiot tenni, hogy 
vehessem jó rendben az dolgot. Én ugyan írtam némely dolgokrul az 
Nemes Vármegyének, de tudom többet használ az Nagyságod méltó
ságos parancsolattya. 

Továbbá ajánlom az Nagyságod úri Gratiájába magamat és várom 
az Nagyságod méltóságos parancsolatát mindenekben. Maradok is 
Nagyságod alázatos szolgája Móricz István Huszt, 27 Âpr. 1708." 

A kapitányságba Vay Ádám iktatta be. Formáit az előző viceka
pitány — benei Pap Mihály — 1706. évi beiktatásának adataiból is
merjük.33 Az ünnepélyes eskütétel a vár alsó kapujában történt, bizo
nyára a fegyveres praesidium jelenlétében. Az eskü szövege a kö
vetkező volt: 

„ . . . Én . . . esküszöm az élő Istenre, ki Atya, fiú, Szentlélek, tel
jes Szentháromság, hogy az én kegyelmes Uramnak, Méltóságos Fel
sővadászi Rákóczi Ferencz Fejedelemnek utolsó csepp véremig igaz 
Híve leszek, és ezen Huszt vári vice kapitányságombéli tisztemben 
hűségesen eljárok, alattam levő Praesidiariusokat Isteni félelemben 
és igazságban tartom s igazgatom, bástyáira, kapuira, Kulcsaira, Mu-
nitíokra szorgalmatos gondot tartok, strázsáit annak idejében kiállí
tom, vagy állíttatom, s azokra annak rendi szerint vigyázok és vigyáz
tatok. Említett Kegyelmes Urunk ö Nagysága ellenségének ellen
sége, Barátjának barátja leszek, ő Nagysága és a Magyar Nemzet 
ellenségeivel sem titkon, sem nyilván nem practicalok, és másokat 
is ha practicálni tudnék, vagy magának ő Nagyságának, vagy belsőbb 
Híveinek meg jelentem, s teljes igyekezetemmel annak ellene állok, 
és ezen reám bízatott erősséget Ö Nagysága Parancsolattya kívül, 
senkinek fel nem adom, sem feladni nem engedem, valameddig lélek 
lészen bennem, vagy Hajamnál, vagy Lábamnál fogva ki nem von
szolnak belőle. Isten engem úgy segiljen. (így!) s úgy adja lelkem 
idvösségit..." 

Az új kapitány, Vay Ádámtól írásbeli „Instructiot" (utasítást) is 
kapott, amelynek szövegét a leltárba írták be az esküszöveg után. 
Az 1706-ban így hangzott: 

„ . . . 1. A derék hírekről és a várbeli fogyatkozásokról Kegyelmes 
Urunkat Ö Nagyságát, vagy közelebb Commandérozó Generálisokat 
sietséggel tudósítsa. 

2. Valamikor Főkapitány Uram fönn a várban nem lészen, semmi 
úttal-móddal kinn a váron ne háljon. 

3. A tobzódást és részegséget mind maga Ő Kegyelmével34 kerülje, 
mind alatta valóit attól eltiltsa. Kiváltképen fenn a várban attól ab
solute eltiltatik. 

4. Commandérozó Generálisok passusa nélkül járó, lézengő és lap
pangó hadviselő embereket, ha hadnagyok lesznek is, arresztáltassa, 
persequáltassa s azokról Urunkat ö nagyságát és az Méltóságos Ud
vart tudósítsa. 

5. A fiscalis tisztek, ha az öcconomia segítségre assistentiát kíván-
33 OL. M. Kamara Lymbus. Ser. I. 1706. január 6. 
34 Célzás Dolhay Györgyre, az 1706. évi főkapitányra. 
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nak, tartozik ő kegyelme illendő képpen adni, de másként az öccono-
micális dolgokban requisitio nélkül magát semmiképpen ne egyve-
lítse. 

6. Mindeneket, valamely eket Kegyelmes Urunk Ö Nagysága Méltó
ságának megtartására, Haza javára s az vár hasznára tudhat, tartozik 
e lköve tn i . . . " 

Az „Instructiohoz" emlékeztetőt („Memóriáié") is csatolt Vay Ádám, 
amely ugyan az 1706. évre vonatkozik, de felfogásában, mondanivaló
jában, a várőrséggel kapcsolatos konkrét viszonyokat megvilágítja 
Móricz István korában is: 

„ . . . 1. Minthogy Kegyelmes Urunktul Ö Nagyságáiul függ a mos
tani Huszt vári új Praesidiarius, Tiszteknek a Comissariatusság, vagy
is a Dominiumbéli öcconomus Tisztek fognak füzetni, míg Ö Nagy
sága méltóztatik determinálni, hogy Pap Mihály és Rátonyi János 
kapitányok magok költségén sustentálhassák magokat, — kéretik az 
Ur Kálmánczai István Uram, Pap Mihály Uramnak adasson flór. 
Rhen. 70, Rátonyi Uramnak 50. 

2. Minthogy gyalog Tiszteknek mezőben is equilis portiojok szokott 
lenni és j á r n i . . . Pap Mihály Uramnak négy lovára, Rátonyi Uram
nak háromra fiscalis szénából és abrakból tétessen disposotiot. 

3. Palotai seregnek sustentátiojára kész Profontból kell dispositiot 
tenni, hogy meg ne fogyatkozzék, és meg ne betegedgyenek, ember
nek való kenyeret süssenek. Húst pedighlen minden legénre egy hétbe 
3—3 fontot fogyatkozás nélkül kell adatni. 

4. Az régi Praesidiáriusok közül a várhoz válogatva húsz legén t 
kell meghagyni. A többi pedighlen Hadnagyokkal együtt a Dominium-
ból álló 50 hajdúval egyszer s mind Szoboszlai Sámuel kapitány Uram 
kezéhez assignáTtatván mennyének oda, az hová commendéroztattak. 

5. Vice István Uramnak kell intirnálni hogy Papp Mihály kapitány 
urammal consideálván s más emberséges embereket is adhibeálván, 
amely katona Tumultust csinált, kit a várba rabul felküldöttem, és 
a zászlót a vármegyébül ki nem engedte vinni, edictum szerint Tör
vényt szolgáltassanak reá mentül hamarabb. Executioja pedig usqu' 
ad ratification. Suae Serenitatis suspendáltassék. 

6. Kéretik az Ür Kálmánczai István Uram, több búza, liszt, szalonna, 
hús, pályinka, bor és egyéb alimentatiora való requisitumok szállíttas
sanak a várba. 

7. A fiscalis Városok és faluknak Bíráira kemény Parancsolat men
jen, hogy a köztük lézengő, s lappangó Katona és Hajdú, ki ki Ezerére 
takarodgyon. Másként keményen megparancsoltatott a Nemes Vár
megye Tisztyeinek, ha azokat a Bírók meg nem fogdossák, magok 
vitetnek fel a várba, s helyettek ők akasztatnak fel. Amint is a Técsi 
Bírót mingyárt fel is vitetni, hogy Nagy István nevű zászlótartót, ki 
is már kétszer szökött el a zászló mellől, meg nem f o g o t t . . . " 

A huszti vár, Huszt helységtől közvetlenül délre, a Tisza és Nagyág 
összefolyásánál épült, vulkanikus eredetű kúp alakú hegyen a XIV. 
század derekán.35 Mintegy 45 méterre emelkedett ki a környező la-

35 Komáromy A.: A Hunt Pázmán nemzetség ugocsai ágazata c. tanulmánya. (Turul, 1889. 
évf. 158. o.) 
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pályból. Beépített területe 60X45 méter volt. Az 1700-as évek első 
feléből származó rajzok szerint több tornyú, kőbástyás erődítmény, 
sarkain sokszögű kiszögelésekkel.36 Hozzá a hegy lábánál álló major, 
emeletes kuriális épület („Fejérház") és öt kis jobbágyfalu (Bustya-
háza, Talaborfalva, Dulfalva, Száldobos, Iza) tartozott mint várbirtok. 

A kapitány fizetését az uradalomtól kapta. Móricz István 1708-ban 
sajátkezűleg jegyezte fel Károlyi Sándor részére évi jövedelmét, azt 
panaszolva, hogy nem adják meg:37 

,, . . . Vice Kapitánynak fizetése: készpénz f. 328, Búza cub. 20, 
Rozs cub. 10, zab cub. 30, széna 12 szekér, só 15 kő, sertés 2, hús 600 
font. Ezen kívül elég volt az Ígéret, de ezt sem tudom rajtok, ő ke
gyelméken meg venni, csak nintsen k i . . . Nagyságod úri Gratiájába 
ajánlom magamat az katona törvént, de Nagyságodnál nem akartam 
panaszt tenni . . . " 

Egy ,,cubus" alatt 4 vékát, 120 litert értettek. Összehasonlításul 
szolgáljon, hogy 1706 decemberében, a téli szállásra rendelt csapa
toknál személyenként havi egy köböl kenyérgabonát és heti 5 font 
húst rendelt a fejedelem. 

A huszti várról nem maradt fenn Rákóczi korabeli részletes építé
szeti leírás. De XVII—XVIII. századbeli leltárakból ismert,38 hogy 
külső erőműveken át, az „Alsó kapun" lehetett az árkokkal határolt 
várterületre jutni. A várfalakon a „főkapu" vezetett át, amelyet bás
tyák és ágyúállások védtek. A külső várfal és a magas falú „Belső 
vár" közötti mélyút falszorosán (Zwinger) á t kerültek a felvonóhidas 
„Közép kapuhoz". A vár legkiemelkedőbb része a „Felső vár" volt, 
a „doboló toronnyal". 

A Móricz István idejebeli építészeti részletekre legmegbízhatóbb 
adatokat egy 1714. évi leltárra támaszkodó 1744-ben készült összeírás 
adja, melyhez a vár színes távlati képét is csatolták.39 Fegyverzeti 
felszerelésére egy 1706. évi leltár nyújt felvilágosítást.40 Ez négy — 
ágyúkkal és tarackokkal megrakott — bástyáját említi: a „Nagyvár
tát", a „kapu felett való bástyát", a „Ferdinánd bástyát" és a „Fabás-
tyát". A várban ekkor összesen 3 „fennálló öregágyú" volt, 8 tarack, 
1 mozsárágyú — melyből „kőgolyóbist" lőttek —, 1 négycsövű sereg
bontó, 10 jó és 7 rossz állapotban levő „szakállas" (állványos) puska. 
A „Czajtházban" (Zeughaus, fegyvertár) mintegy 2500 db „golyóbist" 
tároltak. Volt 19 mázsa puskapor, 15 mázsa ón, 103 „töltött kézi grá
nát" és 16 „kerekes hosszú puska". 

A vár fegyverzeti ellátottság tekintetében mélyen alatta maradt 
annak a nívónak, amelyben Apafi idején volt, (1669-ben mintegy 80 

36 Huszt várának alaprajzát „Wien Heeresarchiv"-ra hivatkozva Gerő László közli Magyar
országi Várépítészet (Budapest 1955) című művének 344. oldalán. Ugyanily alaprajzi elrende
zésben ábrázolja Nagysomkúti Pap József is: Adalékok Máramaros Történetéhez című munká
jában (Máramarossziget, év nélkül), valamint P. Szathmáry Károly 1860-as években megje
lent tanulmányában (A Tisza bölcsője Huszt alaprajzával. Orsz. Széchenyi Könyvtár. Kéz
irattár. Quart. Hung. 4157. jelzet alatt.) 

37 OL. Károlyi levéltár. Missilisek. Móricz-csomag. 
38 OL. U. et C M á r a m a r o s Fase. 174. No. 25. (1600), 148. No. 6. (1673), 148. No. U. és 123. 

N o . 2. (1684) 
39 U o . F a s e . 220. N o . 22. 
40 OL. M. Kamara Lymbus. Ser. I. 1706. január 6. 
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löveg!)41 Rákóczi ugyanis kivonta a várakból a mezőben is alkalmaz
ható lövegek egy részét. A hadfelszerelés már csak szükségszerű. Rész
ben elavult. A puskapor régi, az élelmiszer-készlet kevés. Az őrlegény-
ség sokszor fizetetlen. Az épületek romladozottak. A magányos hegy
csúcson álló vár erősen ki volt téve a Kárpátokból lesüvítő szeleknek. 
Már Pap Mihály is panaszolta, hogy a vár pusztul:42 

„ . . . Medárdus napján nagy szélvész támadván, az felső várban 
levő nagy Palotáknak egy részét széjjel hanta, szarufáit s fog geren
dáit úgy több házaknak is. Nagy Palotákon való csatornák, feljáró 
Grádicsok nem jók, a Házak konganak, alig maradhatok meg az szállá
somon az esőben, sem ablakok, sem kemencék nem j ó k . . . " 

Az őrség létszáma — évszázados gyakorlat szerint — száz fő körül 
mozgott. Bethlen István volt fejedelem, huszti főkapitány 1646-ban 
Húszon keltezett végrendeletében úgy intézkedett,43 hogy 

„ . . . az Praesidium száma ne extendáltassék ad summám száz sze
mélynél . . . praefectussal, porkolábbal, lovas és gyalog renddel, dobos
sal, pattantyúsokkal, udvarbíróval, számtartóval, kulcsárokkal és férfi 
sütőkkel együtt is . . ." 

Bölsei Buday Zsigmond „egész Máramarosi Fiscalitásoknak és Pro-
ventusinak perceptora" 1704. évi leltára szerint az őrség „hun száz, 
hun százharminc" emberből állott. 1706 januárjában, a „huszti gyű
lés" idejére idevezényelt Rátonyi-féle testőrző század létszáma 103 
ember volt, a leváltott Őrségé 96 fő, kilenc tizedbe osztva. Többségük 
huszti, egyötödük a szomszédos falvakból való. A vár három pattan
tyúsa (tüzére): „német fiak feleségestül".44 Móricz István kapitány
sága idején — 1709-ben — az őrség 104 főből állt egy kapitány pa
rancsnoksága alatt. Beosztva hozzá egy hadnagy, két zászlótartó, Ír
nok, küldöncök, kovács, dobos, négy tizedes, hé t őrvezető és hetvenöt 
közember.45 A hadnagy 1704-ben 8 magyar forint fizetést kapott ha
vonta. A hajdúk (közemberek) 3 forintot. 

A kapitányság átvétele u tán Móricz István állandóan sürgette a 
hiányok orvoslását és az őrség rendszeres fizetésének kiadását. Aggá-
lyoskodása indokolt volt, mert 1707 folyamán Erdély újra Rabutín 
császári generális kezére került. Az ellenséges hadak Beszterce és Dés 
felett álltak. A Máramarostól délre fekvő bányavárosok vidékén egyet
len kuruc erősség volt csak: Kővár, Nagybányától délre húsz kilo
méterre. Ellenséges rajtaütéstől tartani kellett. A rémhíreknek tág tere 
nyílt. Egy ily kósza hír adta az indítékot Móricz Isvánnak, hogy 1708. 
május 17-én Károlyi Sándornak jelentsen:46 

„ . . . Méltóságos Főgenerális jó Kegyelmes Uram, Nagyságodnak 
meg akarván értésire adnom 16 praesentis Boda Páltul egyik Kapi
tány uram írja Szigetrül, hogy Kővárat és az Bányavárosokat meg
szállította volna az Németh. Mely hírt Nagyságodnak kötelességem sze-

41 Had tö r t éne lmi Közlemények, 1892. évf. 133. o. 
42 OL. M. K a m a r a Lymtaus. Ser. I. 1707. 
43 Báró Radvánszky Béla: Magyar családélet és h á z t a r t á s a XVI—XVII. szazadban. Buda 

pest , 1879., 392. o. 
44 OL. M. K a m a r a L y m b u s . Ser. I. 1706. 
45 TJo. 1709. jú l ius . 
46 OL. Káro ly i levél tár . Missilisek, Móricz-csomag. 
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rint tudtára akarván adni. Nagyságod kegyelmes Parancsolattyát az 
assignatioval együtt vöttem, de eddig még semmit sem praestáltanak, 
sem fát, sem búzát, sem szekeret. Mint az Nemes Vármegye ugy a 
Dominium semmit sem praestáltak. Soruk egy kevés van. Districtualis 
Comissarius Urunk4 7 megküldötte. Ő kegyelme itten az városon lévén, 
assecurálván engemet, hogy én velem minden jót elvégzi. Nem hogy 
végzett volna, de hírem nélkül ő Kegyelme el ment az városbul. Én 
kínáltam ő Kegyelmét az assistenciával, de még senki sem requirált. 

Én mind azon által mind eddig is a vár körül való fogyatkozásokat 
véghez vinni igyekezem, érkezésem szerint. Legszükségesebbnek ítél
ném lenni, bárcsak két avagy három fontos könnyű ágyút, ahhoz 
való golyóbissal és vagy tíz mázsa port. Méltóztassék kegyelmesen 
parancsolni ide hozattatása eránt, mivel az mely porok itten találkoz-
tattanak, semmire valók. Azoknak reparatioja kívántatnék, melyet is 
naponként elkövetek. Két hobicz rúdra, nagy lyukú ádgyúra szüksé
günk volna, az melyek is csak heverőben vadnak Munkácson. Mely 
eránt is alázatosan kérem Nagyságodat méltóztassék kegyelmesen pa
rancsolni, hogy ennél a kissértettők között annál is inkább megállhas
sak. Melyrül az Nagyságod kegyes parancsolattyát elvárom, Marad
ván Méltóságos jó Uramnak, Nagyságodnak alázatos legkisebbik szol
gája . . ." (Lapszélen) „Kérem alázatosan Nagyságodat az Hajdú fize
tése eránt, mogyát találjon Méltóságos Űr benne, én is meguntam az 
sok panaszit szegényeknek . . . " 

Károlyi haladéktalanul továbbította a levélben foglalt híreket és 
kéréseket Rákóczihoz, ki ez időben Eger körül tartózkodott. A feje
delem pedáns ügykezelésére jellemző, hogy azonnal reagált:48 

, , . . . Hogyha — írta május 19-én Egerből — Bethlenen (így!) János 
és Móricz István kívánságainak mindenkor eleget kívánunk tenni, 
arra nem csak a dominium nem lészen elégséges, de bizonyos az or
szág is nem mindenkor sufficiálhatná, mert az — mint az utolsónak 
humorát tudom,49 mennél többet fogunk adni, annál többet kér. Csak 
élésről provideáltasson Kegyelmed: beérik az kezeknél levő Munitio-
val. Én ugyan a Vice Ispánynak is újonnan parancsolatot adok, s Ke
gyelmed is tegyen rendelést felőle, etiam cum assistentia, hogy abban 
meg ne fogyatkozzanak. . . " 

Rákóczi 1708. május 10-én is utasította Huszton lakó dralepszkai 
Horváth Gábor máramarosi alispánt, hogy „Huszti várunkban minél 
fölesebb élést szállíttasson . . ."50 

Móricz István korántsem állt egyedül panaszaival. A kuruc alve-
zérek állandóan ostromolták kérelmeikkel elöljáróikat. Esze Tamás
nak a fejedelemhez írt levelei, embereinek zsoldja, mundérja (ruhája) 
ügyében sokkal követelőzőbbek voltak az övéinél. Erre alapos okok 
szolgáltak. A kuruc sereg lelkesedése 1708-ra lelohadt. A szabadság
harc napja áldozóban volt. A fegyelem lazult. Megszaladások, zendü-

•S' Kricsfalusi Sztoyka László. 
*8 Arch. Rákoczianum . . . II. 1708. május 19. 
49 A korabeli Cserei Mihály szerint „Humor" : természet, jellem, lelkület. (Hóman—Szek-

fű: Magyar Történet. IV. 272. o.) 
50 Arch . Rákocz ianum . . . II . 1708. má jus 10. 
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lések, megtorló akasztások mind gyakoribbá váltak. Ë napokban — 
1708. május 27-én — kaszabolták le egy verekedés alkalmával Esze 
Tamást is. A parancsnokok az ellátás javításával igyekeztek megelőzni 
az ily jelenségeket. Móricz István 1708. május 28-án Huszt várából 
írt levelében újra kérte Károlyit, hogy az őrség hópénzét fizessék meg, 
nehogy szökdössenek, ha a német a bevágott — ledöntött fákkal eltor
laszolt — hegyi átjárókat megtisztítva, délfelől Máramarosba törne.51 

„ . . . Nagyságodnak alázatosan akarom értésére adni, hogy ezen 
órában Vice Ispány Űr Szigetrül datált levelit vöttem, melyben írja 
eő Kegyelme, hogy az német Passusokat tisztíttattya, és nagy készü
lettel Mára Marosba igyekezik. Tartozó kötelességem szerint meg 
akartam Nagyságodnak hírére adni. Puska porunk is kevés vagyon. 
Az eránt is alázatosan kérem Nagyságodat bárcsak tíz Mázával sza-
poríttassék. A mellett az itt való Militiának fizetéssé eránt, bár csak 
két Hóra való pénzét parancsolja Nagyságod, hogy ha hirtelen az 
Németnek jüvetele (így!) bé esnék, meg maradhasson az Hajdú mel
lettem . . . Kassokat, palizáta fát, töltésfákat is kiszedettem, az mint 
erősítettem m a g a m a t . . . " 

Jelentései arra indították a fejedelmet, hogy Huszt tüzérségi hely
zetét megvizsgáltassa. A munkácsi várban szolgáló Szubich Pál tüzér
alezredest rendelte Husztra, és utasította Kismarj ay Albertet — a 
máramarosi fiscalis birtokok vice praefectusát —, hogy a vár élelme
zésére gondja legyen. Május 29-én a huszti vár ügyében három leve
let ír t : Bay László munkácsi vicekapitánynak, Kismarjaynak és Mó
ricz Istvánnak. Utóbbi levél lényegi része így hangzott:52 

„ . . . Amennyi Munitio vagyon Huszt várában, annak megoltalma-
zására elégségesnek ítéljük lenni, mivel nem mindenkor ágyúkkal, de 
a praesidiariusok által is az ellenség ereje szokott repelláltatni, elég 
példa lévén annyi ideig dicséretesen obsidioban magokat viselő sze
gény görgényiek, kiknek se Hobitzok, se annyi Munitiojuk nem volt 
min t kegyelmednek. Parancsoltuk mindazon által Munkácsi Artilleria-
béli Tisztünknek, hogy oda menvén, minemű requisitumok híjával 
lészen vizsgálja meg, és azokat administrálja. Ügy Nemzetes Kismar-
jay Albert Hívünknek is, hogy Profontirozására és egyéb requisitu-
mokra gondja légyen. Amely épület a várban legszükségesebb, repa-
ráltassa kegyelmed, nem gondolván azt, mint kellenék lenni, de amint 
lehet, requirálván az iránt Kismarj ay Albert p rae fec tus t . . . " 

Móricz István állandóan jelentgetett közvetlenül a fejedelemnek is. 
Egy foszlányaiban megmaradt levéldarabkán 1708. május 31-i kelte
zéssel ez olvasható:53 

„ . . . Az itt való fogyatkozásokat Felségének megküldöttem volna, 
mely iránt alázatosan instálok Felségednek, mentől hamarább orvosol-
tassék. Az mostani itt benn levő új híreket is Felségednek meg küldöt
tem. Az jó Istent is kérem Felségedet az Militiának fizetése felől, 
parancsolván Felséged kegyelmesen, hogy dolgom vele úgy ne legyen, 

51 OL. Károlyi levéltár. Missilisek. Móricz-csomag. 
52 OL. J e szenák levél tár . P ro th . Rákocz ianum. Tom. IV. 1708. május 29. 
53 OL. Károlyi levéltár. Missilisek. Móricz-csomag. 
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mint Kővárban, hogy kiszöktek, kik közül is tizenegyet Munkácsra 
küldöttem. Ezzel Felséged Gratiajába ajánlom magamat, az mint ma
radok is Felséged régi vén szolgája Móricz István. Dat. Ex Arcé Huszt 
1708. die 31 M a y . . . " 

1708. június 1-én Károlyihoz ír t leveléből kitűnik, hogy a császáriak 
betörésétől tar tva a megyei nemesség a déli területek falvaiból a he
gyekbe húzódott. Ezért erősítő csapatok irányítását kérte a megyébe:54 

,, . . . Ez mai napon vöttem négy rendbéli leveleket az németek 
eránt, melyeket Nagyságodnak el akarván küldeni, Nagyságodat véle 
mind azon által nem akartam terhelni. Az németek minden szándéka, 
igyekezete az erre jön, sőt a gyalogját is mind lóra szedte. Nagyságo
dat azért kérem alázatosan, méltóztassék ha csak ezer gyalog hadat is 
bécomendérozni, azokkal ha csak húsz vagy harminc lovasokat is, 
hogy az szegénység bátorságosabban lehessen, mivel az Nemes Vár
megyének nagyobb része magát recipiálta már a hegyekbe. Ezzel Nagy
ságod Gratiajába ajánlom magamat, az mint hogy maradok Méltósá
gos Főgenerálisnak alázatos szolgája . . ." 

A várt német betörés azonban elmaradt, s Rákóczi bizonyos elég
tétellel írta Károlyinak június 17-én Ecsédről:55 

„ . . . A Kővárbul kiszöktetetteket szükséges hogy minden tehetsé
gével azon legyen Kegyelmed, hogy megfoghassa. Kikrül is azon va
gyok, hogy példát kívánok belőlük statuálni. Huszt várában remélem 
hogy már eddig cessait Móricz desperatioja az kinek még Eger alól 
küldöttem pénzt az Praesidium megfizetésére az odarendelt Kapitány 
által. De csak tudom én azt, hogy avval is nem fog megszűnni az ő 
petyegő panasza . . ." 

A huszti várban őrzött foglyokkal kapcsolatban 1708. évről két levél 
található. Egyiket a fejedelem írta Móricz Istvánnak, másikban ő 
válaszolt Károlyinak. 

„ . . . Amely Confoederatio ellen vétett Rabokat Hűséged dispositioja 
alá fog küldeni Nemzetes Vitézlő Bay László Commendáns hivünk, 
jó őrizet alatt tartassa azokat. Intertentiojokat administrálni fogja 
Nemzetes Vitézlő Kismarjay Albert H i v ü n k . . . " — írta a fejedelem 
1708. november 12-én.56 

Külön is elrendelte Kismarj aynak, hogy — a nyilván előkelő ra
bok „mindenikének két két font húst és annyi kenyeret adasson na 
ponta . . ." 

A Károlyinak címzett levél június 25-én kelt még, s a rabok kezes
ségre való kimocsátásának rendszerét világítja meg.57 

Rákóczi az 1708. augusztus 3-án történt trencséni csatavesztés után 
fokozottabb figyelmet szentelt a keleti országrész várainak. Szeptem
ber elején Munkács és Huszt lőszerhelyzetét újra felülvizsgáltatta. El
rendelte Bay László munkácsi kapitánynak, hogy58 

,, . . . a Munkácsi czeitlajdinantot küldje Huszti Munitiok megtekin

ti Uo. 
•r>-"> Arch. Rákocz ianum . . . II . 1708. november 12. 
56 OL. M. K a m a r a L y m b u s . Ser. I. 1708. november 12. 
57 OL. Károlyi levéltár . Missilisek. Móricz-csomag. 
58 OL. J e szenák levéltár . P ro th Rákocz ianum. Tom. IV. 
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tésére, aki által is nézéssé meg, a 18 és 24 fontos ágyúkhoz hány go
lyóbis vagyon, úgy a mozsárok is hány fontosak. Szubich Pál Art. vice 
colonellus parancsot kapott Murikácsi ágyúk közül egy mezőre való 
18 fontosat k iválasz tani . . . melyhez is csináltasson két lavétát."59 

Ugyanekkor Móricz Istvánt is értesítette Szubich megbízatásáról:60 

„ . . . Szükséges lévén az Huszti várunkban levő 18 fontos ágyú, any-
nyi fontos 500 golyóbissal. Amidőn Szubich Pál Artilleriabéli Vice 
Colonellus hivünk oda megyén, alkalmaztassa magát azok iránt való 
rendeléséhez Kegyelmed, csináltatván két lavétát is azon ágyú alá 
dispositioja s z e r i n t . . . " 

Móricz István október 6-án jelentette Károlyinak,61 hogy a löveg
talpakat elkészíttette. Panaszolta, hogy a kincstári gazdasági tisztvi
selők félvállról veszik csak sürgetéseit az őrség élelmezését illetően: 
,,Az Dominium az Nemes Vármegyére, az Nemes Vármegye az Domi-
niumra halaszt", azaz hárítja a teljesítését. Panaszainak annyi foga
natja azonban mégis volt, hogy Máramaros vármegye közgyűlése 1708. 
november 9-én úgy határozott, megírják a „huszti kapitány úrnak", 
hogy egy hónapra való élést adnak a Praesidium számára, bár „semmi 
obligatio j ok nincsen pro interim". De ha tovább is kívánná, forduljon 
az illetékes Comissariushoz: Dobay Józsefhez.62 

* 

Az 1709—1710-es évek a szabadságharc gyors hanyatlását hozták. 
A Trencsénnél szenvedett katonai balszerencsét, a hat éve tartó belső 
háború pusztítása okozta általános nyomort, a török területről Magyar
ország tiszántúli részeire átcsapott pestis tetőzte be. A Felső-Tisza 
vidékét és Máramarost a császáriak elől menekülő erdélyiek lepték el. 
Értékeik egy részét a várakban helyezték biztonságba. Teleki Mihály 
gróf kővári főkapitány néhány ládáját Husztra vitette. Ezeket azon
ban feltörték. A fejedelem vizsgálatot rendelt el:63 

„ . . . Gróf Teleki Mihály erdélyi tanács hivünk Huszt várában secu-
ritate letett tizenhat ládái közül tizenhárom gonoszul felveretett" — 
írta 1709. május 11-én Vay Ádámnak, értesítve, hogy a gonosztevők 
kinyomozására és a kár megállapítására Huszt várába bizottságot kü l 
dött. Utasította Vayt, küldje ki ő is adjutánsát és, „ . . . amint a várba 
inquisitor híveink felmennek, azonnal a vár kapuja lezároltassék, 
míg az inquisitio véghez megyén, melyről is Nemzetes Vitézlő Móricz 
István kapitány hívünknek parancsoljon. Az inquisitio által comprialt 
latrok azonnal incaptivaltassanak . . ." 

A tanúkihallgatások a huszti várban folytak. Eredményre azonban 
nem vezettek. Rákóczi június 18-án Telekinek írt levelében arra az 
álláspontra helyezkedett, hogyha a vár parancsnoka átvette megőr
zésre a ládákat, felelni tartozik értük.64 A nyár folyamán többször 

59 „Lafette" — ágyútalp. 
60 OL. M. Kamara Lymbus. Ser. I. 1708. szeptember 8. 
61 OL. Károlyi levéltár. Missilisek. Móricz-csomag. 
62 Máramaros vármegye Levéltára. Máramarossziget. Kgy. Jkv. 
63 OL. Jeszenák levél tár . P ro th . Rákocz ianum. Tom. IV. 1709. má jus 11. 
04 ü o . jún ius 18. 
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sürgette a tolvajok kézrekerítését, szeptemberben pedig Móricz Ist
vánt is felszólította, kártérítési kötelezettségét helyezve kilátásba.65 

„. . . Tudtára lehet Hűségednek — írta — minemű károkat vallott 
légyen gróf Teleki Mihály Űri Hivünk, Hivsége, Tisztsége, Directioi 
alatt, melynek kikeresése és az malifactoroknak kikeresése iránt, noha 
nem egyszer vette ekkoráig is parancsolatunkat, effectuma mindazon 
által mindeddig nem lévén. Adatik ezután is tuttára Hűségednek, ne 
gondolja, hogy azon állapot mellől olyan könnyen elmulhatik, mert 
egyáltaljában tartozik, s resolváltuk is, hogy in toto competenti meg 
kellessék felelni, melynek terminusa sokáig nem haladván, az alatt 
is mind az által igyekezzen szorgalmasan az kártevők után amint tu
dakozódni, úgy azokat incaptiváltatni is, hogy valamint maga ment-
hetetlenségével az károknak megfizetése Hűségére ne háromoljék . . ." 

* 

Az 1710-es esztendő során a császáriak kezére jutott csaknem az 
egész ország. Rákóczi hatalma alatt az ősz beálltával csupán a Felső-
Tisza vidék pár megyéje — Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa és 
Máramaros maradt, Kassa, Ungvár, Munkács, Ecsed, Kővár és Huszt 
várakkal. A helyzetet Rákóczi is felmérte és Lengyelországban igye
kezett adandó esetre híveinek és magának menedéket biztosítani. Az 
év vége felé a mozgalom előkelőbb vezetői — Károlyi Sándor kivéte
lével — mind Lengyelországba húzódtak már családjaikkal. Maga 
Bercsényi is, hogy orosz segítségről tárgyaljon. 

Rákóczi ez időben Munkácson, Ecseden, illetve Károlyi hadai közt 
tartózkodott, még mindig abban reménykedve, hogy orosz segítség
gel egy általános európai békébe — mint az önálló Erdély fejedelmét 
— őt is befoglalják. 

A szabadságharc e hanyatló időszakában Móricz István iparkodott 
még a fejedelemmel személyes ügyeit elintéztetni. 1710 júniusában 
kérvényt nyújtott be Beregszászon levő telke felszabadítása érdeké
ben.66 Kérését Vaynak is előadta, aki azt írásban kérte emlékeztető
ként. Ez a ,, Memóriáié" fennmaradt az Országos Levéltár iratanya
gában.67 

„ . . . Alázatos memorialemben kelletett az Méltóságos Űrnak beje
lentenem dolgaimat, kiket is kérem az Méltóságos Urat méltóztassék 
Kegyelmes urunk ő Felsége előtt proponálni, és az ő Felsége kegyel
mes resolutioját ezek iránt tenni. 

Primo. Beregszász városában levő egy Puszta Telekem felől, mely
nek az előtteni időkben kegyelmesen Ígérte vala ő Felsége felszabadí
tását. Mostan várnám aziránt való Kegyelmességét ő Felségének. Az 
telek az Árok utcában vagyon. 

2 do. Az itt való szemmel tapasztalt alkalmatosságokat az Vár kö
rül úgy az Praesidium körül, azok iránt is Felséges Urunkat infor
málni mint az miben vadnak. Alázatosan kérem az Méltóságos Urat 

65 Uo. 1709. szep tember 19. 
66 OL. Arch. Rákóczi de Felsővadász. Fasc. 27. Extr. Instantiarum. 
6/ OL. M. Kamara Lymbus. Ser. I. Fasc. 101., 232. o. 
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ezekben öreg szolgájának succurálni és az ő Felsége kegyelmes reso-
lutioját kivenni s kezemhez küldeni méltóztassék. Mely jóakarattyát 
az Méltóságos Ürnak nagy alázatosan, míg Isten életemet halasztva 
igyekszem megszolgálni. Maradok az Méltóságos Űrnak alázatos öreg 
szolgája In Arcé Huszt 23. Juni 1710. Móriz (így!) István . . ." 

A vár legnagyobb problémája ez időben az ellátatlanság volt. Ezt 
tanúsítja Móricz István 1710. november végi alábbi levele a fejede
lemhez : 

„ . . . Felséges Uram, Felségednek kötelességem szerint alázatosan 
kelletek az itt levő fogyatkozásokat hírré tennem. Kenyerünk minden 
órában elfogy. Dominiumbéli Tiszt Uraimék is a jószágon semmit sem 
vehetnek, azzal mentik magokat, sem pedig a Majorságbul mioltától 
fogva itt lakom teljességgel semmi Victualét nem szállítottak, sőt a 
conventionatus szolgákat is a Magazinumbul kellett contentaltatnom, 
az mellyel is rövidült az Elet. 

Az Praesidium felől, az Palotások közül írhatom Felségednek, kik 
az Isten súlyos ítéletül által mentek, maradtak negyvenen, tiszteivel 
együtt, amelyek is mezítelenek, mert három Esztendőiül fogva nem 
adtának Mundért nékiek. Felséged amely pénzt Kővári és itt levő 
Praesidiumnak assignait vala tavaly Nemes Ugocsa Vármegyébül, 
Szentiványi Uram elvitte vala. Amit a biztatással, szép szóval érek 
környülök, mindent véghez viszek. Szüntelen való reám járások s pa-
naszik kénszerített, Felségedet ilyen gondjai között búsítanom. Aláza
tosan kérem Felségedet orvosoltassa ezen dolgokat. Magamrul is Fel
séged méltóztassék megemlékezni, mivel csak alig táplálódhatom cse
lédeimmel együtt, mivel Tiszt Uraimék conventiomat annak idejében 
meg nem adják, hanem csak biztatnak. Isten Felségedet szegény Ha
zánk megmaradására boldogul éltesse kívánom. Felségednek min
denkori alázatos öreg szolgája. Huszt 25. November 1710. Móricz 
István . . ,"68 

A levélből kitűnik, hogy a várőrség — mint Munkácson is — a fe
jedelem „Palotás" testőrző ezredéből való volt. Ruházatukat — a 
„mundért" (a német Monturból) — a kincstár adta. Színe veres és 
kék. Létszámuk a! pestis után a felénél is alább süllyedt. Rákóczi szep
tember 11-én azt írta Vay Ádámnak, hogy „Husztról kihalt a Praesi
dium".69 

E hónapban Móricz István is beteg lett. Oly annyira, hogy Vay 
Ádám utódjáról kezdett gondolkodni. A fejedelem rossz néven vette 
Móricz István betegségét, s azt, hogy a halálra gondolt. Említett szep
tember 11-i levelében egészen gyöngédtelenül nyilatkozott felőle: 

„ . . . Az Isten ítélete ellen nincs tanács. Az ki meghal csak el kell 
temetni. Én sem tehetek Huszt és Ecsed iránt egyéb dispositiokat, 
hanem az, mellyeket Kegyelmed tett. . . . Ott Móricz úgy látom csak 
ijedtében holt meg, még azért neki successort nem rendelhetek. Ha 

68 OL. Káro ly i Levél tár . Missilisek. Móricz-csomag. 1710. n o v e m b e r 25. „Cse léd" a la t t csa
ládot értettek. Tágabb értelemben a háznépet, belső cselédséggel, akik egy kenyéren voltak. 
„Élet" a kenyérgabonát (búza, rozs) jelentette. 

69 Arch . Rákocz ianum. III. 163. o. 

7 Hadtör téne lmi Közlemények — 97 — 



mind azon által ő is, a többi desperatusokkal, — akik Isten kegyel
mében kételkednek — találna meghalni: oda Kornlóssinál jobbat alig 
találhatok, mert Járminak sok competitora volna az erdélyiek kö 
zött . . ." 

A Máramarosban is dúló járvány méreteire jellemző a megye Ká
rolyinak 1710 júniusban tet t jelentése:70 

„ . . . Majd egész vármegyénket a grassáló pestis ellepvén, minden
nemű mezei és egyéb munkát, sőt maga cselédjét elhagyván lakósink, 
egész falvak havasokra, erdőkre, völgyekre, sőt Moldvára és Lengyel
országra elszéledtenek. E vad helyen megtelepedett nép, ha egyszer 
eloszol, medvéknek, farkasoknak és rókáknak lakhelye lészen és in 
perpetuum marad pusztaságban az vármegye . . ." 

1710 őszén gróf Pálffy János tábornagy vette át a felső-magyaror
szági császári csapatok feletti vezényletet. Feladata az ország vissza-
hódításának befejezése volt. Ezt — mint született magyar ember — 
békés eszközökkel iparkodott végrehajtani. Tárgyalásokat kezdett Ká
rolyival. A helyzet a tél folyamán annyira érett, hogy 1711. január 
11-én maga Rákóczi is találkozott Pálffyval, Vay Ádám vajai kasté
lyában. 

A jó szándékú tárgyalásokat azonban a bécsi udvar gyanakvással 
nézte. Ennek folytán a fejedelem bizonytalan hitegetéseknek kezdte 
látni, és orosz segítség után nézett. 1711. február 21-én Lengyelország
ba ment, hogy csapatokat szerezzen Nagy Péter cártól. Távozásakor 
összes hadai parancsnokává Károlyi Sándort nevezte ki, meghagyva, 
hogy a tárgyalásokat folytassa, s amennyiben kiszorulna az országból 
Máramaroson át jöjjön Lengyelországba a hadakkal. Ügy tervezte, 
nyárra visszatérhet — de sosem látta többé hazáját . . . 

A fejedelem távozása megadta az utolsó lökést a felbomláshoz. Az 
a húsz-harminezer kuruc, aki még kitartott, nem akart már harcolni 
— de hazájából kibújdosni sem. A helyzetet súlyosbította, hogy Ká
rolyi már nem bízott a győzelemben. Ügy vélte, hogy a császáriak 
tavaszra várható támadása a kuruc hadak és az ország teljes letiprá-
sát eredményezheti. Március 14-én titokban hűséget fogadott tehát 
személyére nézve Pálffy előtt a királynak. Ettől kezdve önállóan t á r 
gyalt, bár levélben és követek útján igyekezett Rákóczit is a békére 
hangolni. 

A gyors békekötést az európai politikai helyzet Bécsnek is sürgőssé 
tette. Pálffynak megadták a felhatalmazást a kegyelem beígérésére. 
Április 4-én — sok huzavona után — megszövegezték a „Finalis 
Resolutio"-t, amely a hűségesküt letevő kurucoknak teljes kegyelmet, 
és jószágaik visszaadását biztosította — Rákóczit sem kivéve. A feje
delem azonban — akit odakint segítséggel biztattak — nem hajlott 
a békére. Április 27-re gyűlésre hívta össze a rendeket Husztra. 

De Károlyi ekkor már szemben állt vele. Értesítette a még fegyver
ben álló kuruc hadakat és bujdosó rendeket az alkudozás menetéről, 
megküldve a nevesebb vezetőknek a „Finalis Resolutio" másolatát. 

10 A Magyar Nemzet Története. Budapest, 1898/VII. 659. o. 
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Április 27-re — amikor a Pálffyval kötött fegyverszünet lejárt — Szat-
márra hívta a rendeket, döntsenek a megegyezés ügyében. Rákóczi 
erről értesülve levélben kereste fel híveit, meghagyva, hogy ne enge
delmeskedjenek. A rendek azonban a szatmári gyűlésekre mentek, nem 
Husztra, és hozzájárultak a béketervezethez. Május 1-én a kuruc had, 
Károlyi Sándorral az élén, a Kis Majtényi mezőn ünnepélyesen esküt 
tett a Habsburg királyra. 

Csak kevesen küszködtek magukkal. Köztük Kassa, Ungvár, Mun
kács, Kővár parancsnokai és Móricz István — a huszti kapitány. Mi
dőn április második felében kenyértörésre került a sor a szatmári 
gyűlés meghidetése folytán a fejedelem és Károlyi közt, és köztudo
másúvá vált, hogy a békealkudozások konkrét formákat kezdenek öl
teni, ő is lelki dilemma elé került. Rákóczi tiltotta Károlyitól, utóbbi 
pedig puhítani igyekezett. Megküldte neki az április 4-i „Finalis Re-
solutio" egy példányát. 

Szilágyi István akadémikus — a máramarosszigeti líceum egykori tu
dós igazgatója — 1860-ban ismertette a „Magyar Történelmi Tár"-ban 
a megküldött békepontokat.71 

,, . . . I. József király — írta — még a békekötési tanácskozások fo
lyama alatt elhalván, aggodalomba ejtette az ország lakói nagy ré
szét, mi lesz most már a békepontok sorsa? . . . Ez volt az eset Mára-
marosban is, a hol, bár a megye rendéi már május 7-én letették a ho-
magiumot: de a huszti vár kapitánya Móricz István, annak ellenére is, 
hogy a birtokba venni akaró királyi sereg immár a vár alatt állomá
sozott, a kezén levő erősséget átadni egyáltalán nem akarta, minek 
következtében a részletes hódolás is mind csak maradozott a megyei 
lakosság részéről. A mindezek iránt értesült Károlyi Sándor szüksé
gesnek látta e végből pátenst bocsátani a megyéhez, intvén és felhí-
ván azt részint a már mutatott hűségben megmaradásra, részint a még 
vonakodók hódolatának eszközlésére . . . Huszti kapitány Móricz István 
külön vett tudósítást Károlyi Sándortól, oda melléklésével a békepon
tok általa hitelesített másolatának . . . " 

Móricz István — az ekkor Jaroszlói uradalmában, Verbinán — 
Lengyelországban tartózkodó fejedelemhez fordult. A szatmári gyű
lés napján, április 27-én kelt levele keresztezte Rákóczi e hónap 25-én 
írt levelét, amelyben meghagyta neki, hogy Károlyinak ne engedel
meskedjék. A fejedelem_május 1-én válaszolt:72 

„ . . . Vettük sub dato 27. április Kegyelmed levelét, melybül gon
doljuk, hogy előbbeni levelünket s abban való szándékunkat Kegyel
med még akkor nem vehette. Melyet dupplicálni kívánván, újabban is 
adjuk tudtára Kegyelmednek, hogy Károlyi Uramnak cselekedeteit 
nem approbálván — akármi ordereket küldene ennekutána is, annak 
ne engedelmeskedjék, s maga mellett lévő Híveinket bátorságosan 
minden jóval biztathatja. Mert ha valamikor nagyobb út Hazánk 
szabadságának visszahozására mutatódott, mostan a császárnak bizo
nyos halálával, teljes reménségünk felvirradott s mind innét amint 

71 Magyar Tör téne lmi Tár , VII. 213. o. 
72 Arch. Rákocz ianum . . . III. 646. o. 
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más dolgaink szerencsés folyamatjábul Isten engedelmessége által 
egyebet boldogulásunknál nem remélhetünk, melyet Isten rövid idő 
alatt meg is ád. Tartsa azért Kegyelmed kétkedés nélkül a kevés üdő 
alatt is Hozzánk és Hazájához való igaz hűsége kötelességét s azokat 
is vezérelje csalhatatlan reménség alatt annak k ö v e t é s é r e . . . " 

A május 1-i fegyverletétel felé tendáló események hatása alatt 
Móricz István április 30-án újabb levélben fordult a fejedelemhez. 
Nyilvánvaló lehetett ugyanis előtte, hogy ezt követőleg a huszti várat 
körülzárják, s ha azt a megállapított három heti türelmi idő alatt fel 
nem adja, elvész a joga a Kegyelemhez. A fejedelem május 3-án vála
szolt :73 

„ . . . 30. Április Husztról datált Kegyelmed levelét vettük, nem ke
vés csodálkozással értvén, hogy három rendbéli írott leveleink közül 
egyiket sem vehette Kegyelmed, kikben, legfőképpen ezen holnapnak 
elein küldettekben megírtuk Kegyelmednek, hogy Károlyi cselekede
teit diffidentiaban vévén, semminemű ordereinek ezután ne obtempe-
ráljon Kegyelmed. Sőt most is hagyjuk és parancsoljuk, hogy akár 
az ő ordereit, akár kiét másét veendi Kegyelmed a vár feladása, avagy 
egyéb Hazánk dolgának gátlása eránt —>, ha csak saját kezünkkel írott 
parancsolatunkat és subscriptionkat s pecsétünket nem látja, — senki
nek a várat akár micsoda persvasiokra ne adja fel Kegyelmed, se egyéb 
parancsolatjának ne engedelmeskedjék, hanem magunktól minden dis-
positiot várja, annyival is inkább, hogy a császár halála már bizonyos 
lévén, Isten segítsége által itt és más külső potentiáknál is. Hazánk 
dolgait oly karba hoztuk, és oly lábra állítottuk fel, hogy akár a né
met nemzet, akár más valaki, Hazánk szabadsága ellen való ellensé
geskedésre, avagy csendességnek felháborodására ösztönt adna, lehes
sen repressioja. 

Ha mi szüksége lészen pedig Kegyelmednek, Tekintetes Nagyságos 
Sennyey István munkácsi Commandirozó Generális uri Hívünkhöz 
reccuráljon Kegyelmed, de ha más dolgokban, kiket Hazánk ártal
mára lenni tapasztalna Kegyelmed, valamit parancsolna, — semmikép
pen ne obtemperáljon. Valamely hűséges indulattal pedig ekkoráig is 
a maga tisztit alattvalóival együtt folytatta Kegyelmed: ezután is a 
szerint folytassa, várván hűségeskedésének érdemes megjutalmazta-
t á s á t . . . " 

E levél volt II. Rákóczi Ferenc fejedelem utolsó levele Móricz Ist
vánhoz. A császári csapatok bevonultak Máramarosba és megszállták 
Huszt városát is. Parancsnokuk, báró Acton ezredes, a szabadságharc 
kezdetén gróf Rabutin császári tábornok segédtisztje Erdélyben, ké
sőbb gróf Pálffy János kísérője, kétszáz lovassal a vajai találkozóra. 
A megye rendeletet kapott, hogy megyegyűlés keretében tétesse le a 
rendekkel a „homagiumot" (hűségesküt). De a május 7-re hirdetett 
gyűlésen csak kevesen jelentek meg a nemesek közül. Oka bizonyára 
az, hogy a huszti vár még kuruc kézen volt. A gyűlés — Károlyi idő
közben kiadott pátensére reagálva — következő határozatot hozta:7''1 

73 U o . m . 717. O. 
74 Máramaros vármegye Levéltára. Máramarossziget. Kgy. jkv. 
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„ . . . Az kik a Nemes Vármegye mostani Gyűlésére nem com-
pareálhattanak az homagium letételére, ahhoz képest Szolgabírák 
Uraimék cum sibi adjunctis75 az Nemességet Falunkint Római Csá
szár és Koronás Király Kegyelmes Urunk ő Felsége hűségére meg
eskessék, és azon Lajstromot minél hamarább küldjék Nótárius 
atyánkfia kezébe . . . " 

Ily körülmények közt Móricz István nem maradhatot t egyedüli ku-
rucnak a megyében. Fel kellett adnia a várat. Szilágyi István emlí
tett tanulmányában erről a következőket í r ta: 

, , . . . Mindezek után ő sem vonakodhatott tovább, hanem szabad
levelet vévén a királyi had parancsnokától, május 12-én átadta a vá
rat. A részére adott szabadlevél a Móricz utódoknál ma is megvan, 
s ott őriztetik a békekötés Károlyi Sándor féle példánya is . . ." 

Szentiványi János dandárnok Munkácsról 1711. május 12-én írt 
levelében arról tudósította a fejedelmet, hogy „Huszt vára 10. reg
gel capitulait . . ."76 E nap nem egyezik a család kezén volt oltalom
levél keltével, melyen valóban május 12. áll. Ez oklevél szövege a 
következő :77 

„ . . . Quandoquidem praesentium exhibitor Praenobilis ac Generosus 
Dominus Stephanus Moriz Homagium fidelitatis Erga Sacratissimam 
Suam Mattem coram me deposuit, et ad gratiam Eiusdem suae Ma-
yestatis ex fortalitio Húst — in quo ipse Commendans erat — venit, 
quapropter ipsi has protectionales litteras usque ad ulteriorem confir-
mationem Excellentissimi D. Domini Campi Mareschalli Joannis Co-
mitis a Pálffy per Hungáriám Generalis Commendantis, Extradedi, 
vigore cuius praedictus Dominus Stephanus Moriz in suis bonis per 
Districtus varios in Marmarosh existentibus, sine ullo incommodo de-
gere permittendus est; sit ipsi Etiam liberum per Hungáriám, Transyl-
vaniam, partesque iisdem annexas secure ambulandi. In cuius fidem 
hisce attestor. Signatum in Arce Hust, die 12. May 1711. 

Sacrae Caesaráé Regiaeque Mayestatis Actualis Colonellus Incliti 
Regiminis Rabutiani, necnon Confiniorum Poliniae et per Mar
marosh Commendans 

L. B. de Acton . . ." 
Magyar fordításban: 
„Minthogy jelen sorok bemutatója Nemes és Nemzetes Móricz Ist

ván úr ő Szent Felsége iránt a hűségesküt előttem letette, és ugyan
azon ő Felségének kegyébe jött Huszt erődjéből, — ahol parancsnok 
volt — azért kiadtam részére azt az oltalomlevelet, addig, amíg azt 
a továbbiakban Méltóságos Pálffy János gróf tábornagy, a Magyar
országra kinevezett egyetemes főparancsnok meg nem erősíti; amely 
levél alapján nevezett Móricz István Űrnak meg kell engedni, hogy 
Máramaros megye különböző kerületeiben levő javain minden kelle
metlenség nélkül élhessen és szabadon járhasson Magyarországon, 

75 Értsd: a hozzájuk beosztott esküdttárssal. 
76 A r c h . R á k o c z i a n u m . . . VIII . 443. o. 
77 La t in szövegét közl i Szilágyi István a M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r 1860. évf. 214. o. 
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Erdélyben és az ezekhez csatolt területeken. Mindennek hitelét ezen
nel bizonyítom. Kelt Huszt várában 1711. május 12. 

Ö császári és király Felségének valóságos Ezredese a dicső Ra-
butin ezredben, továbbá Lengyelország határainak és Máramaros-
nak parancsnoka, 

báró Acton . . ." 

A történeti képhez tartozik, hogy Huszt kapitulációja után pár napra 
— május 15-én — megadta magát Ungvár is, hol Ebeczky István pa
rancsnokolt, majd utolsóként, június 23-án Munkács vára Sennyey Ist
ván kapitánysága alatt. Ezzel fejeződött be végleg II. Rákóczi Ferenc 
szabadságharca, melyben Móricz István zászlóbontástól — zászló le
tételéig hűséggel és becsülettel részt vett. 

Kilétére nézve a genealógiai szakirodalom nem nyújt elfogadható 
adatokat. Ňagy Iván 1860-ban megjelent közismert művében (Ma
gyarország Családai VII. 609. o.) nem említi névvel, csak Szilágyi Ist
ván közlésére hivatkozva mondja, hogy a tokaji donációra és a vár 
feladására vonatkozó levelek a técsői Móricz család tulajdonában 
vannak. Kempelen Béla: Magyar Nemes Családok című lexikális k i 
adványa (VII. 275. o.) anakronisztikus módon egy 1638-ban élt Móricz 
Istvánnal azonosítja. Hamis úton jár kilétét illetően Móricz Lajos 
is, ,,A técsői Móricz család története" című 1930-ban megjelent fü-
zetkéjében, amelyben — a levéltári és anyakönyvi adatokat nem is
merve — a család egy 1689-ben született és a szabadságharc kitörése 
éveiben a nagyenyedi református kollégiumban tanuló tagját teszi 
meg várkapitánynak. 

Az 1711. május 12-én kelt „Salvus Conductus", valamint a család k e 
zén öröklődött oklevelek kétségtelen bizonyítékai, hogy Móricz István 
huszti kapitány a Máramarosban birtokos técsői Móricz családba tar 
tozott. Az ismert évszámok és családi adatok egybevetése alapján 
legvalószínűbb, hogy azonos volt azzal a técsői Móricz Istvánnal, aki 
— mint Teleki Mihály máramarosi jószágainak igazgatója —78 1675-
ben Apafi Mihály fejedelemtől címeres nemeslevelet szerzett, és 1684-
ben Máramarosban főszolgabíró volt. Mint kuruc érzelmű szegényebb 
nemes kerülhetett — a császári csapatok 1685. évi máramarosi bevo
nulása után — a munkácsi várba, Zrínyi Ilona idejében. 1640—45 
körül születhetett Técsőn. Elhalálozásának ideje ismeretlen. Szülei: 
Móricz István Técső mezőváros főbírája (1651, 1666) és Técsői Jakab 
Ilona voltak 

"8 Lásd: Nagy Iván: Magyarország Családjai. VII. Pest. I860., 609. o. 
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ENGELS AZ 1848—49-ES „MAGYAR HÁBORÜ" HADTÖRTÉNETÉRŐL 

ÁCS TIBOR 

125. évfordulóját ünnepeljük a magyar hadtörténelem egyik legfé
nyesebb fejezetének, az 1848—49-es polgári forradalomnak és szabad
ságharcnak. Ez a dicső katonai hagyomány ma is elevenen ható erő, 
amely táplálja népünk szocialista hazafiságát, formálja történelem
szemléletét, és nem kis szerepet játszik a magyar katonai gondolko
dásban. Az évforduló kapcsán emlékeztetnünk kell arra is, hogy Marx 
és Engels értékeléseiben kiemelte az 1848—49-es magyar polgári for
radalom és szabadságharc egyetemes történelmi jelentőségét. Ezt a 
megállapítást a különböző polgári történetírói iskolák és az elmúlt 
időszak vitáinak kétségbe vonó, vagy egyenesen tagadó nézetei sem 
tudták megcáfolni.1 Sőt, a levéltárakból előkerült iratok igazolják 
a marxi és engelsi megállapítások helyességét az 1848—49-es magyar 
polgári forradalom és szabadságharc szerepét és nemzetközi jelentő
ségét illetően. 

Marx és Engels nyilvánvalóan nem ismerhette a korabeli iratokat, 
ezért a magyar forradalom és szabadságharc részletes és minden vo
natkozásában pontos vizsgálatára nem voltak képesek. Megállapításaik
nak zsenialitása abban nyilvánult meg, ahogyan felrajzolták a társa
dalmi viszonyokat és a politikai törekvéseket, a katonai helyzetet és 
a hadügy jellemzőit. Számukra különösen azok az elemzések értéke
sek, amelyek az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadság
harc nemzetközi jelentősége mellett kiemelik annak hadtörténelmi és 
katonai fontosságát. 

A „magyar háború" hadtörténelmével elsősorban Engels foglalko
zott. Szükségesnek tartjuk, hogy a 125. évforduló kapcsán összegezzük 
az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörté
netére vonatkozó nézeteit és bemutassuk a „magyar háború" össze
foglaló hadtörténeti feldolgozására irányuló tervét. Ez két szempont
ból fontos: egyrészt, hogy ráirányítsuk a figyelmet a téma hadtörté
neti feldolgozásának időszerűségére: másrészt felidézzük azokat az 
«engelsi útmutatásokat, amelyek egy marxista hadtörténeti szintézis 

1 A hatvanas évek második felében folytatott viták során ismételten kísérlet történt 
Marxnak és Engelsnek az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc jellegéről 
és történelmi jelentőségéről vallott helyes nézeteinek megkérdőjelezésére. 

— 103 — 



alapját képezhetik. Ezért gyűjtöttük össze egy csokorba — szinte lel-
társzerűen — azokat az adatokat, amelyekből világosan kiderülhet, 
hogy Engelst mikor, mennyiben és milyen mélységben foglalkoztatta 
az 1848—49-es magyar szabadságharc története. 

Sokak számára meglepetés erejével hathat az a tény, hogy Engels 
milyen hosszú időn keresztül melengette az 1848—49-es magyar há
ború hadtörténete monografikus feldolgozásának gondolatát, valamint 
az is, hogy ez a terv milyen nagy szerepet jelentett Engelsnél a hadtu
dományban és a hadtörténelemben való elmélyedésében. Talán az sem 
érdektelen, hogy Marx és Engels e kérdés révén mikor és hány ma
gyar szabadságharcos emigránssal került kapcsolatba. Mindezek újabb 
kutatásokra adhatnak ösztönzést és esetleg nemcsak hadtörténeti kér
désekben. 

Engelst az 1848—49-es magyar szabadságharc katonai eseményeit 
és hadügyét vizsgálva elsősorban az foglalkoztatta, hogy a forradalmi 
háborúk számára abból mi hasznosítható. Lángelméje lehetővé tette, 
hogy néhány lényeges és alapvető kérdésben időt álló következtetések
re és hadtudományi tételek megfogalmazására jusson. Az engelsi ku
tatási módszer kötelez bennünket arra is, hogy rámutassunk Engels-
nek azokra az ítéleteire, melyek a több mint egy évszázad óta napvi
lágra került források alapján módosultak. Engels nagyságát bizonyítja, 
hogy kevés és pontatlan források, adatok alapján az 1848—49-es ma
gyar szabadságharc hadtörténetének számos kérdésében a lényeget 
méltató következtetésekre és ítéletekre tudott jutni. De irreális köve
telmény lenne Engelsszel szemben, ha azt várnánk tőle, hogy a kora
beli kutatási körülmények és feltételek között az 1848—49-es magyar 
szabadságharc hadtörténetének minden kérdésében a valóságra ta
pintson rá. 

Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc had
történetének kutatásával kapcsolatban Engels igazi nagysága akkor 
bontakozik ki teljesen, ha egyrészt kifejtést kapnak maradandó elmé
leti következtetései, másrészt helyreigazításban részesülnek a korabeli 
ismeretek folytán pontatlan adatai és az ezekre épülő ítéletei. E két 
követelménynek — véleményünk szerint — nem könnyű eleget tenni. 
Az első követelménynek oly módon lehet megfelelni, hogy a mara
dandó engelsi hadtörténeti következtetéseket és elméleti törvényszerűsé
geket a konkrétumok segítségével vizsgáljuk. A második követelménynek 
két formában is eleget lehet tenni. Egyrészt a tárgyalás menetében 
Engels adatait és a rájuk épülő következtetéseit kellene szembesíteni 
jelen ismereteinkkel. Ez viszont félig-meddig már az 1848—49-es ma
gyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörténetének megírását 
is jelentené. E nagy feladat azonban meghaladja erőnket és elvégzé
sére számos ok miatt nem vállalkozhatunk. Ezért választottuk a másik 
célunk elérését jobban szolgáló egyszerűbb formát, melynek segítsé
gével pontatlan adatait helyesbítjük és megkíséreljük érzékeltetni, mi 
minden volt még ismeretlen Engels előtt az ítéletalkotás időszakában. 

Az elmúlt 20 évben jeles kutatók munkájának eredményeként az 
1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc gazdag ma-
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gyár marxista hadtörténelmi irodalma jött létre. A széles forrás
kutatásokon alapuló tanulmányok segítségével egyre objektívabb kép 
alakul ki a forradalmi hadügyről; egyre inkább megbízhatóbbak is
mereteink az 1848—49-es forradalom és szabadságharc fegyveres erői
nek felépítéséről és szervezetéről, fegyverzetéről és felszereléséről, ki
képzéséről és neveléséről, valamint nem utolsó sorban hadviselésének 
elveiről és gyakorlatáról. A marxista hadtörténetírás reálisan határoz
ta meg az 1848—49-es forradalom és szabadságharc helyét és szerepét 
az egyetemes és a magyar hadtörténelemben. 

A jelenlegi évforduló kapcsán különösen aktuálisnak tart juk fel
hívni a figyelmet, hogy a magyar marxista történetírás eredményei 
és az eddig megjelent hadművészet-történeti összefoglaló jegyzetek 
nem pótolhatják az 1848—49-es polgári forradalom és szabadságharc 
hadtörténetét átfogó marxista szemléletű és megfelelő terjedelmű szin
tézisének a hiányát, amelynek elkészítése közel 20 éve szerepel a ma
gyar hadtörténetírás programjában. Ezért tartjuk hasznosnak és szük
ségesnek ismételten ráirányítani a figyelmet arra a tényre, hogy noha 
több mint 120 év telt el Engelsnek attól az elhatározásától, hogy meg
írja az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc össze
foglaló hadtörténetét — mégsem született meg más marxista szerző 
vagy szerzők tollából az engelsi útmutatásokat és módszereket is fi
gyelembe vevő hadművészet-történeti összefoglaló. 

Engels témánkra vonatkozó tevékenysége három szakaszra osztható: 
Az első szakaszban, 1848—49-ben írt cikkeiben elsőként vállalkozik 
arra, hogy marxista hadtörténelmi elemzését adja a forradalom és sza
badságharc menetének és hadügyének. A második szakaszban, 1851— 
54-ben elmélyült tudományos analízis alá vette a „a magyar forra
dalmi háború" hadművészetét és tervbe vette hadtörténeti összefog
lalójának megírását. A harmadik szakaszban — 1855 után — fogal
mazódtak meg klasszikus ítéletei az 1848—49-es magyar polgári for
radalom és szabadságharc hadtörténetének nem egy jelentős kérdésé
ről. Nézetünk szerint nem érdektelen nyomon követnünk Engels tudo
mányos tevékenységének szakaszait, különösen annak a sokáig dédel
getett tervnek a sorsát, hogy megírja az 1848—49-es magyar polgári 
forradalom és szabadságharc hadtörténeti összefoglalóját. 

Engels egykorú cikkei a forradalom és szabadságharc menetéről 
és a hadügy jellemzőiről 

Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc poli
tikai és hadi eseményeit a kortárs Engels élénk figyelemmel és rokon
szenvvel kísérte. A „magyar háborúról" már a „Párizstól—Bernig" 
c. útinaplójának megírásakor készített feljegyzéseket.2 Az útinapló 
kéziratához tartozó térképszerű útvonalvázlat első lapján találhatók 
a feljegyzések és egy magyar egyenruhájú lovas rajza.3 Marx ugyanis 

2 Az útinapló kelte 1848 október-november. Lásd: Marx—Engels Művei 5. k. (továbbiak
ban MEM.) Budapest, 1961.. 443—460. O. 

3 Uo. 444—445. O. 
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1.848. november 29-i levelében arra kérte Engelst, hogy Svájcból küld
jön a Neue Rheinische Zeitung számára cikkeket „a magyarországi 
kavarodásról (a népek méhrajáról)".4 Engels rövid idő alatt megírta az 
1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharcról szóló első 
elemző cikkét, amely a Neue Rheinische Zeitung 1849. január 13. 
(194.) számában jelent meg. 

Engels a Neue Rheinische Zeitung-ban megjelent cikkeiben — „A 
magyar harc", „A »Kölnische Zeitung«« a magyar harcról", „Az itáliai 
és a magyarországi háború", „A piemontiak veresége", „Magyaror
szág"5 — politikai és katonai szempontból beható vizsgálat tárgyává 
tette a magyar forradalmat és függetlenségi háborút, amelynek sorsa 
szerinte — s ezt a nézetét Marx is osztotta — komoly kihatással lehe
tett az európai forradalmak alakulására. 

Annak ellenére, hogy elsősorban osztrák forrásokkal rendelkezett, 
mégis meglepő hűséggel mutat ta be az 1848—49-es magyar háború 
menetét, s annak hadtörténeti összefüggéseit, sőt a legtöbb esetben 
katonai előrelátásai is helytállóknak bizonyultak. 

Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc elem
zésekor a háború konkrét körülményeiből, társadalmi tartalmából és 
történelmi szerepéből indult ki. Nagy érdeme, hogy először vette 
marxista módon „szemügyre közelebbről a harcot és a harcoló fele
ket"6 és tárta fel a magyar háború politikai tartalmát és hajtóerőit, a 
háború szövevényes jelenségei közötti kapcsolatokat és összefüggése
ket, valamint a hadviselés jellemző vonásait. Tisztázta, hogy milyen 
nemzetek és osztályok vívták a háborút, milyen politikai célok el
éréséért, továbbá azt is, hogy milyen történelmi és gazdasági körül
mények váltották ki a háborút. Az 1848—49-es magyar háború törté
nelmi gyökereinek, gazdasági, társadalmi és politikai viszonyainak 
tudományos elemzésével Engels feltárta a háború politikai tartalmát. 
Ez tette számára lehetővé, hogy meghatározza a magyar háború jelle
gét. 

Engels szerint az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabad
ságharc politikai céljai híven tükrözik a háború jellegét és megmu
tatják, kinek az érdekében folyik a fegyveres harc. 

Kimutatta, hogy „a harcolók két nagy hadi táborra oszlottak" : a for
radalmat a magyarok és szövetségeseik, az ellenforradalmat az osztrák 
császári erők és hozzájuk csatlakozott nemzetiségek képviselték.7 Leszö
gezte, hogy a magyarok igazságos, haladó és forradalmi háborút viseltek 
a Habsburg-elnyomás alóli felszabadulás és a feudalizmus megdöntése 

'' MEM. 27. k. Budapest, 1971., 122. o. 
5 MEM. 6. k. Budapes t , 1962., 157—167, 293—297, 370—381, 494—502. O. 
6 Uo. 158. o. 
' ľ o . 160, 165. o. — Meg kívánjuk jegyezni, hogy a magyar szabadságharc vezetőinek 

tévedései és merev elutasító magatartása miatt a nemzeti mozgalmak, amelyek kezdetben 
szimpatizáltak a magyar polgári forradalommal, később ellene fordultak. A szűkkeblű 
nemzetiségi és parasztpolitika nagyban megkönnyítette, hogy a Habsburg-barát irányzat 
kezébe kerüljön a nemzeti mozgalmak vezetése és a nem magyar népek tömegeit az ellen
forradalom a maga körébe vonja. Az is igaz viszont, hogy a nem magyar népek nemzeti 
törekvései bármilyen jelentős szerepet is játszottak, alá voltak rendelve az egyetemes ha
ladásnak és az európai jelentőségű magyar polgári forradalomnak. A forradalom ellen tuda
tosan vagy nem tudatosan fegyveresen fellépő nemzeti mozgalmak a Habsburg ellenforra
dalmat szolgálták minden igaz és nemes szándékuk ellenére. 
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céljából. Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc 
politikai tartalmában túlsúlyban voltak azok a tényezők, amelyek a 
háború igazságos jellegére utaltak. Engels nem fogadta el azokat a 
nézeteket, amelyek az osztrák császári erők igazságtalan háborúját 
kívánták igazolni, hanem bebizonyította minden efféle érvelés tör
ténelmileg hamis voltát.8 

Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc had
történeti vizsgálata során a háborút megelőző politikai és osztály
harcokból indult ki, s csak miután megvilágította a háború politikai 
Összefüggéseit, vázolta fel a „katonai" vonatkozásokat.9 Figyelme ki 
terjedt a nagyon bonyolult katonapolitika és a hadászati helyzet elem
zésére is. Világosan látta a magyar tömegeknek az események alaku
lásában betöltött tényleges szerepét. A háború fő hajtóerejének a ma
gyar népet tekintette, amely a császári hadsereg ellenforradalmi túl
erejével a maga forradalmi szenvedélyét állította szembe. 

Engels nagyra értékelte a Kossuth vezette Honvédelmi Bizottmány 
munkáját a fegyveres erők megteremtésében, szervezésében és a had
műveletek irányításában. Megállapítása szerint a „dicső 1793-as esz
tendő összes fő vonásai ismét fellelhetők a Kossuth által felfegyver
zett, megszervezett, fellelkesített Magyarországon."10 

Hadászati szempontból gondosan elemezte a magyarországi íőhad-
színteret és az erdélyi mellékhadszínteret. A kedvezőtlen katonaföld
rajzi helyzet vizsgálata során hangsúlyozta annak fontosságát, hogy 
a szabadságharcos erőket ellenség által lakott területek övezték, s ezek 
a császári fegyveres erők hadműveleti és utánpótlási bázisait szolgál
ták. Ez a kedvező körülmény megnövelte a császári csapatok sikere
sebb harctevékenységének lehetőségeit. Engels a terület nagysága, 
a helyi lakosság, a közlekedési u tak és a terep jellege alapján a ma
gyarországi fő- és az erdélyi mellékhadszínteret négy — északi, keleti, 
déli és nyugati — részre, hadműveleti területre osztotta.11 

Reális értékelésen alapult az a megállapítása, hogy 1849. január ele
jére súlyos helyzetet teremtett az ellenforradalmi fegyveres erők 
hadászati csoportosításainak elhelyezkedése és egyidejű koncentrikus 
támadása a különböző hadműveleti irányokból, de úgy vélte, hogy en
nek ellenére „Ausztria még nem győzött".12 Ezzel kapcsolatban rámu
tatott arra, hogy a magyar forradalmi háború a Franciaország ellen 
1793-ban folytatott harcra emlékeztet. „Csupán azzal a különbséggel, 
hogy a magyarok gyéren lakott és csak félig-meddig civilizált orszá
gának korántsem állnak rendelkezésére azok a segédeszközök, mint 
akkoriban a francia köztársaságnak."13 

Engels megállapította, hogy a magyar fegyveres erőket forradalmi 
lelkesedés, az erélyes és gyors szervezés jellemzi, viszont haditechnikai 
eszközökkel — fegyverrel, löveggel stb. — való felszerelésük és a ha-

8 U o . 293—294. o . 
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dianyaggyártás minőségileg és mennyiségileg egyaránt sok kívánni 
valót hagy maga után. 

Igen érdekesek Engelsnek a hadművészettel kapcsolatos megjegy
zései. Kifejti, hogy a magyaroknak a reguláris hadviselés mellett 
— miután a hadműveletek az ország szívében is kibontakoztak — a 
számukra kedvező és eredményekkel kecsegtető lovas gerillahadvise
lést is alkalmazniuk kellene. Ezzel a hadviselési móddal elvághatnák 
a császári sereget utánpótlási vonalaitól, megakadályozhatnák ellátá
sát és csökkenthetnék harckészségét. A magyarok lovas gerillahadvi
selésével szemben az osztrák hadsereg „zárt csapattestekben semmire 
sem megy, ha pedig mozgóalakulatokra bomlik, el van veszve. Nehéz
kessége menthetetlenül a gyors magyar lovasalakulatok kezére ju t ta t 
ná, sőt, ha valahol győzne, még az üldözésre sem lenne lehetősége; 
a szétugrasztott császáriak mindegyike pedig mindegyik parasztban, 
mindegyik pásztorban halálos ellenségére találna."14 

Engelsnek ez a megállapítása lényegében azt húzta alá, hogy a ma
gyaroknak a háború győzelmes kimenetele érdekében el kell sajátíta
niuk minden harcmódot, azokat ügyesen összehangolva, a helyzettől 
függően kell alkalmazniuk. Engels nagy jelentőséget tulajdonított a 
harctevékenység során a manővereknek. Ezért helyeselte, hogy a csá
száriak 1848. decemberi koncentrikus támadása elől a magyarok nagy 
területet átadva visszavonultak, abból a célból, hogy a döntő harcot 
elodázzák, megőrizzék a hadsereg állományát, minimális lélegzetvételi 
időhöz jussanak és erőt gyűjtsenek az újabb harcokhoz — a hadászati 
méretű ellentámadás előkészítéséhez és végrehajtásához. A visszavo
nulás időszakának története azonban azt is bizonyítja, hogy az átgon
dolt tervszerűség — az Engels által feltételezett formában — Kossuth 
minden erőfeszítése dacára sem jellemezte a magyar hadvezetést, s 
különböző tábornokok és csapataik harctevékenységét. 

Engels meggyőző érveléssel cáfolta Schwanbecknek, a Kölnische 
Zeitung munkatársának tarthatat lan nézetét, aki a magyar hadsereg
nek a főhadszínterén történő visszavonulásából és átcsoportosításából 
azt a következtetést vonta le, hogy a magyarok döntő vereséget szen
vedtek és a háború a közvetlen befejezés előtt áll: „»Csaknem harc 
nélkül« — vagyis miután az osztrákokat a Lajtától a Tiszáig két teljes 
hónapon át feltartóztatták, »csaknem harc nélkül« visszavonultak. A 
derék Schwanbeck, aki egy hadvezér nagyságát nem anyagi eredmé
nyei alapján, hanem annak alapján ítéli meg, hány emberét engedte 
lekaszabolni"!15 Engels a gyér és pontatlan források következtében nem 
szerezhetett tudomást arról, hogy Windischgrätz 1849. januárban nem 
használta ki a számára kedvező hadászati helyzetet a további előre
nyomulásra és támadásra a forradalom új központja, Debrecen ellen. 
Ennek a lépésnek a megtételéről Windischgrätz-et a hadtápterületén te
vékenykedő népfelkelők, a téli magyar Alföld vélt és valódi veszélyei, a 
szabadságharc összeomlásának közeli reménye és nem utolsó sorban 
elbizakodottságából fakadó hadvezéri baklövései tartották vissza. 
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Engels a tudatosan tévesen informáló osztrák hadi jelentésekből ki
szűrte, hogy Bem Erdélyben jelentős sikereket ért el és a „magyarok 
tartják a Tisza meg a Maros vonalát". A „menekülő" magyarok „se
reget alkotnak anélkül, hogy az őket üldöző seregek nyomban ott t e 
remnének, s minden új állásból kiűznék őket".16 Engels a katonai hely
zet alapján állapította meg, hogy az erőviszonyok 1849 februárjában 
a magyarok javára tolódtak el, akik nagy lendülettel készítik elő el
lentámadásukat. 

Ausztria helyzetét nagyban gyengítette az a körülmény, hogy fegy
veres erőit két, a magyar és az itáliai hadszíntéren kellett készenlét
ben tartania és harcbavetnie, s ennek következtében egyik hadviselő 
féllel szemben sem sikerült döntő fölényhez jutnia. Az osztrák fegy
veres erőknek két hadszíntéren való tevékenysége különösen 1849 ta
vaszától — a magyar honvédsereg győzelmi sorozatának hatására — 
a császári politikai és katonai vezetés számára óriási gondot okozott. 
Az osztrák katonák létszámának növelése a magyarországi hadszín
téren a Habsburgok számára létfontosságúvá vált. Az erőátcsoporto
sítást azonban csak az Itáliában állomásozó csapatok rovására lehetett 
végrehajtani. Az osztrákok mindent elkövettek annak érdekében, hogy 
mihamarabb békét kössenek Piemonttal és felszámolják Velence el
lenállását. 1849 tavaszán az itáliai események, a piemontiakkal foly
tatott béketárgyalások és a magyarországi hadszíntéren kialakult hely
zet között , közvetlen összefüggések is kimutathatók. Engels erre a 
tényre felfigyelt. 

1849 márciusában megvizsgálta az itáliai és magyarországi esemé
nyek összefüggéseit és kimutatta, hogy kölcsönhatást gyakorolnak a 
katonai erőviszonyok alakulására, a hadműveletek menetére és kime
netelére. Szerinte az 1848. augusztus 9-én megkötött itáliai fegyver
szünet tette lehetővé az osztrák katonák többségének a magyarországi 
hadszíntérre való vezénylését, aminek következtében fennállt a ma
gyar hadsereg lehengerlésének veszélye. De az itáliai háború kiújulása 
1849. március 20-án felcsillantotta a reményt — igaz csak 3 napra —, 
hogy a dolgok állása megváltozhat és az osztrák erőket még jobban 
meg kell majd osztani a magyarországi és Itáliai hadszíntereken har 
coló Windischgrätz és Radetzky hadseregei között. A magyarok ezál
tal is időt nyerhetnek fegyverek beszerzésére és gyártására, a népfel
kelőkből és nemzetőrökből harctéri szolgálatra alkalmas katonák ki
képzésére és az ország honvédelmének forradalmasítására. Ezzel szem
ben „Ausztria napról napra veszített ellenfeleihez viszonyított erejé
ből".17 A császáriak számára „kellemetlen magyar háború" befejezése 
helyett új szakasz kezdődött, mert a „magyar hadsereg gyorsított me
netben Pest felé vonul és nyilván az ostromlott Komárom felmenté
sére készül".18 

Engels megállapította, hogy a magyar háború menetére a piemonti 
hadsereg 1849. március 23-i veresége nem gyakorolt azonnali döntő 
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hatást, s abból a következő fontos és ma is érvényes hadtudományi 
tanulságot vonta le: 

„Eleve óriási hiba volt, hogy a piemontiak csupán reguláris hadsere
get állítottak szembe az osztrákokkal, hogy szokásos, polgári, tisztes 
háborút akartak viselni ellenük. Egy olyan népnek, amely függet
lenségét akarja kivívni, nem szabad a szokásos harci eszközökre szo
rítkoznia. Tömegfelkelés, forradalmi háború, gerillák mindenütt, ez 
az egyetlen eszköz, melynek segítségével egy kis nép egy naggyal el
bánhat, melynek segítségével egy kevésbé erős hadsereg ellenállhat 
az erősebbnek és a jobban szervezettnek. 

A spanyolok bebizonyították ezt 1807—1812-ben, a magyarok még 
most is bizonyítják".19 

Az elberfeldi felkelésben való részvételéért Engelst a letartóztatás 
veszélye fenyegette, ezért 1849. május 17-én kénytelen elhagyni Kölnt. 
Az üldöztetések miatt május 19-én a Neue Rheinische Zeitung is be
szüntette megjelenését. Az újság utolsó számában jelentette meg En
gels a magyar háborút elemző cikksorozatának befejező részét — 
Magyarország címmel. Ebben többek között kifejti, hogy a magyar 
szabadságharc európai jelentőségű forradalmi háborúvá vált, majd 
összefoglalását adja az 1848—49-es magyar háború menetének és vár
ható fejleményeinek. ,,Abban a pillanatban — írta Engels —, amikor 
a magyar háború az oroszok tényleges benyomulása következtében 
európai háborúvá válik, kénytelenek vagyunk annak további lefolyá
sáról jelentéseinket beszüntetni. Már csak az adatott meg számunkra, 
hogy rövid áttekintésben még egyszer bemutassuk olvasóinknak e 
nagyszerű kelet-európai forradalmi háború fejlődését."20 Engelsnek 
ez az elsősorban hadtörténeti áttekintése több szempontból is érdekes 
számunkra. 

Különösen figyelemre méltóak azok a gondolatai, amelyek elősegít
hetik a háború hadtörténeti periodizációjának megalkotását.21 Engels 
áttekintéséből világosan kiderül, hogy a háború menetének politikai 
eredményeiből kiindulva lehet meghatározni a háború fő szakaszait. 
Engels írásából kivehető, hogy szerinte az 1848—49-es magyar hábo
rú négy sajátos stratégiai tartalommal rendelkező időszakból állt. Ezt 
a periodizációt a két hadviselő fél politikájában és a hadi események
ben végbement lényeges változások alapján állapította meg: az első 
1848 szeptemberétől decemberig, a második 1848 decemberétől 1849 
februárjáig, a harmadik 1849 februárjától júniusig és végül a negye
dik 1849 júniusától augusztusig tartott. 

Engels megállapította, hogy a háború első szakaszának hadi esemé
nyeit a császári ellenforradalmi erők támadása és a magyar forra
dalmi erők ellentámadása jellemezte. A háború előjátéka az 1848. 
június 6-án a Bánátban és a Bácskában kitört s az „udvar pénze és 
ügynökei által szított felkelés" volt.22 Ezt követte 1848 szeptemberében 

lö Uo. 376. o. 
20 Uo. 494. o. 
21 Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc periodizációjával kapcsola

tos marxi—engelsi gondolatokra először Révai József figyelt fel. Lásd Révai József: Marx és 
az 1848-as magyar forradalom. Budapest, 1953. 
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Jellačič csapatainak dunántúli támadó hadművelete. Jellačič, „akinek 
kedvezett a dezorganizáltság és árulás, amely az egész, névleg ma
gyar, de valójában régi császári tisztikarban és táborkarban uralkodott, 
előrenyomult Székesfehérvárig. Ott a magyar hadsereg, áruló vezetői 
ellenére, megverte és osztrák területre, Bécs falai alá kergette."2 3 

Meg kívánjuk jegyezni, hogy Engels eltúlozta a katonai vezetők 
áruló szerepét. Móga és a tisztikar egy része ott követett el hibát, 
hogy olyan döntést hozott, miszerint a magyar hadsereg nem kezdi 
a harcot, de ha megtámadják, védekezni fog és hogy elfogadták Je l 
lacié 3 napos fegyverszüneti kérelmét. 

Az október 6-i bécsi forradalom kitörése meghiúsította a császári 
haditervek megvalósítását. A magyar hadsereg vezetőinek tétovázása 
és a csapatok rossz szervezettsége, túl későn — október 30-án — meg
kockáztatott magyar támadás Bécs felmentésére, okozták a magyarok 
schwechati vereségét. A helyzet ilyen alakulásához azonban hozzájá
rult a bécsi polgári forradalom megosztottsága, amely a magyarokhoz 
fűződő viszonyban is tükröződött. „Még hat hétig tartott a fegyver
nyugvás a császáriak és a magyarok között. Mialatt mindkét hadse
reg mindent megmozgatott a maga megerősítésére . . ,"24 

A háború második szakasza — Engels szerint — 1848 decemberében 
kezdődött az osztrák erők koncentrikus támadásával. „A császári had
sereg addigra úgyszólván bekerítette Magyarországot, s minden oldal
ról támadott."25 Engels a rendelkezésére álló adatok alapján téve
sen közölte a szemben álló erők létszámadatait, ám az erőviszonyok 
alakulását és az általános osztrák támadás hadászati célját és had
műveleti irányait pontosan felvázolta. Kiemelte, hogy a túlerőben 
levő császári hadsereg reguláris, jórészt harcedzett csapatokból állt, 
ellene többségében kiképzetlen honvédekből és népfelkelőkből álló 
magyar hadsereg vette fel a harcot. Engels helyesen körvonalazta az 
1848. december végi súlyos katonai helyzetben a magyarok számára 
járható utakat — ezeket kényszer, nem pedig tudatos tervszerűség 
diktálta —, amikor azt írta: „A hadsereg csak fegyvernek, gyakorlat
nak és jó vezetőknek volt híján, s minderre néhány hónap alatt kel
lett szert tennie. Tehát minden azon fordult meg, hogy időt nyerje
nek, hogy a császáriakat becsalogassák az országba, ahol a folytonos 
gerillaháborúban kimerülnek, erős helyőrségek és egyéb különítmé
nyek hátrahagyása következtében meggyengülnek. A magyaroknak 
azért volt az a tervük, hogy lassan visszahúzódnak az ország belse
jébe, állandó ütközetekben begyakoroltatják az újoncokat, és végső 
szükség esetén az úttalan mocsarakkal teli Tisza-vonalat, ezt a magyar 
föld magva köré húzott természetes árkot állítják maguk és az ellen
ség közé."26 

Engels a továbbiakban kifejtette, hogy a magyar hadsereg már a 
hadjárat elején kénytelen volt a Tisza mögé visszavonulni az osztrákok 
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erős nyomására. „Úgy látszott, hogy az osztrákok csaknem végeztek a 
magyar forradalommal. Magyarország kétharmada és Erdély háromne
gyede mögöttük volt, s a magyarokra elől, két oldalt és hátul egy
szerre mértek csapásokat. Még néhány mérföld előre, és valamennyi 
császári hadtest kezet nyújthat egymásnak egy mind szűkebbre össze
húzódó körben, amelyben mint egy boa constrictor gyűrűjében meg
fojtják Magyarországot."27 

Engels rámutatot t : ebben a kedvezőtlen helyzetben az volt a ma
gyarok feladata, hogy valamelyik oldalon szabad utat teremtsenek. 
„Ez két oldalon történt: Erdélyben Bem, Szlovákiában Görgey révén. 
Mindkettő olyan hadjáratot vezetett, amellyel a jelenkor legláng-
eszűbb hadvezéreinek bizonyultak."28 Engels részletesen elemezte 
Bem 1848. december elejétől 1849 márciusáig tartó hadjáratát. A had
műveleteket „néhány ütközet, néhány gyors ide-oda vonulás" jelle
mezte. Bem ezzel szabadította fel Erdélyt és így „a magyar hadsereg 
háta szabaddá vált. Az a természetes erődítményvonal, amelyet a Tisza 
alkotott, most folytatást és kiegészítést nyert a Kárpátok és az erdélyi 
hegyek vonulatában a Szepességtől le a bánáti határokig."29 Engels 
ekkor még nem tudta, hogy Görgey — megtagadva az engedelmességet 
— saját elhatározása alapján tevékenykedett. Görgey nagy nehézsé
gek közepette vonta össze hadtestét, de ígérgetései és Kossuth utasí
tásai ellenére sem vállalt ütközetet, hanem passzív visszavonulással 
átengedte a teret Windischgrätznek. Görgey megtagadva Kossuthnak 
és a Honvédelmi Bizottmánynak az engedelmességet, olyan haditer
vet követett, amely a váci kiáltványban kifejtett politikai elképzelé
seit, az ellenséggel való egyezkedést szolgálta. De Windischgrätz fel
tétel nélküli megadást követelt. Görgey az északi hadjárattal politikai 
és hatalmi törekvéseinek szolgálatában kedvezőtlen terepű és jórészt 
ellenséges területre vezényelte hadtestét, kitéve katonáit az éhezés
nek, a bekerítés és a megsemmisítés veszélyének. Ez a helyzet kedve
ző alkalmat teremtett a császáriak számára — akik azt nem hasz
nálták ki — a szabadságharc leveréséhez. Igaz viszont, hogy a had
jára t alatt a Görgey-hadtest az ellenséges erőknek érzékeny vesztesé
get okozva lekötötte annak nem jelentéktelen részét; a parancsnokok 
és katonák a harcokban megedződtek, s a hadtest — elsősorban a 
Guyon-hadosztály hősiességének eredményeként — egyesülhetett a 
Felső-Tiszánál Klapka csapataival. Katonai szempontból Görgey had
testének teljesítményét Északnyugat-Magyarországon Engels Beméhez 
„hasonló diadalmeneť'-ként értékelte. A teljesítmény valóban óriási 
volt, azonban erősen kétséges, hogy szükséges volt-e az adott kato
nai helyzetben. 

Engels összefoglalójából kitűnik, hogy a háború harmadik szakaszá
nak kezdetét 1849 februárjára tette, amikor a Tiszánál egyesültek a 
magyar főerők az osztrákok elleni ellentámadás végrehajtása céljából. 
Az első sikertelen kísérlet idején a magyar hadsereg élén Dembinski 
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28 Uo. 
29 UO. 498. o. 
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állt, aki a kápolnai csata után ismét visszatért a Tisza mögé. Itt 
készült fel a magyar fősereg az új előrenyomulásra és az ellentáma
dás megindítására. 1849 márciusára Engels megállapítása szerint a ma
gyar hadseregben „rátermett vezetők nőttek fel vagy kapcsolódtak be, 
és a decemberi, vezető nélküli szervezetlen tömeg helyett váratlanul 
egy koncentrált, bátor, nagyszámú, jól szervezett és kitűnően veze
tett hadsereg állt szemben a császáriakkal."30 Engels a továbbiakban 
nagyra értékelte a magyar hadsereg tavaszi támadó hadjáratának had
műveleteit és ütközeteit, amelyeknek az volt a fő jellemzőjük, hogy 
az osztrákokat ügyes manőverezéssel és ütközetek sorozatával űzték 
ki pozícióikból. A császáriak, minthogy visszavonulási útjukat fenye
gették, gyors viszavonulásra kényszerültek. Weiden, az új főparancs
nok Győr és Pozsony irányában húzódott vissza. Az osztrák fősereg 
ellen aratott győzelmekkel egyidejűleg Perczel és Bem megtisztította 
a Bácskát és a Bánátot is az ellenségtől.31 

„Egyszóval — írta Engels —, még néhány nap, és a győzelmes ma
gyar hadsereg, az óriási osztrák hadak roncsait maga előtt kergetve, 
diadalmenetben bevonult volna Bécsbe, és örökre megsemmisítette 
volna az osztrák monarchiát."32 Az áprilisi függetlenségi nyilatkozat, 
a lengyelekkel és az osztrákokkal való szövetség, valamint a hadászati 
és politikai szükségesség Engels szerint megkívánta volna, „hogy a 
magyarok Bécs bevételével és Ausztria forradalmasításával elismerést 
szerezzenek függetlenségi nyilatkozatuknak. Ily módon a magyar há
ború nagyon hamar elvesztette kezdeti nemzeti jellegét, és éppen a lát
szólag legnemzetibb lépéssel, a függetlenségi nyilatkozattal öltött vég
érvényesen európai jelleget.33 Engels már 1848-ban megsejtette, hogy a 
Habsburgok és az orosz cárizmus között 1848 folyamán megkezdődtek 
a tárgyalások a magyar forradalom elleni szövetségről. Ennek indítékai 
tehát nemcsak és nem elsősorban a Függetlenségi Nyilatkozatban kere
sendők. A Függetlenségi Nyilatkozat, ha nem is volt a cári intervenció 
kiváltó oka, mindenesetre kiélezte az ellentéteket és kiszélesítette a for
radalom külső és belső ellenségeinek frontját. A Habsburg-dinasztiának 
a végső indítékot a cári hadsereg Magyarországra való behívására a hon
védsereg győzelmes tavaszi hadjárata adta meg, mert birodalmuk létét 
látták veszélyeztetve. A magyarok Bécset fenyegették és felrémlett az 
esetleges újabb forradalmak kirobbanásának veszélye Európában. Ma
gyarországon összpontosult 1849 tavaszán az európai forradalom hábo
rúja a fennálló rend ellen. Ezekkel a politikai és katonai eseményekkel 
és Buda ostromával 1849 májusában befejeződött a háború harmadik 
szakasza és megkezdődött a negyedik, az utolsó szakasz, mivel az osztrák 
hadsereg mellett „az oroszok még sokkal hatalmasabb hadseregekkel fe
nyegetnek."34 

Engels elgondolása a háború utolsó szakaszának menetét és kime
netelét illetően nem vált valóra. Az osztrák és orosz hadseregek egye-

30 Uo. 
31 Uo. 499. o. 
32 Uo. 
33 Uo. 500. O. 
34 Uo. 501. o. 
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sített hatalmas túlerejének 1849 nyarán a magyar hadsereg már nem 
tudott hosszabb ideig ellenállni. Igaz, hogy „a magyar háború európai 
háború lett", de szövetségre nem a forradalmi, hanem az ellenforra
dalmi erők léptek, ami a magyar forradalom és szabadságharc leve
réséhez vezetett.35 

Az eddig kifejtettek bizonyítják, hogy Engels cikkeiben nagy rész
letességgel kísérelte meg vizsgálat tárgyává tenni az 1848—49-es ma
gyar háború történetét. Ennek során mindenek előtt bemutatta a há 
ború jellegét és mozgatóerőit, a háború fő időszakainak hadászati 
tartalmát. Engels 1849-es írásaiból világosan kitűnik, hogy az 1848— 
49-es magyar szabadságharcot úgy értékelte, mint forradalmi háborút, 
amely nemcsak a társadalmi, hanem a katonai fejlődés szempontjából 
is jelentős volt. Az volt a véleménye, hogy ez a forradalmi háború 
kihatott a hadügy minden területére, és érzékelhető fejlődést idézett 
elő különösen a hadviselés és a harc megvívásának módjaiban. Engels 
elismeri Kossuth és a baloldal nagy szerepét a forradalmi tömeg
hadsereg megteremtésében és megsejti, hogy ez a katonai szervezet 
— sajátosságait tekintve — egyedül álló Európában, s a honvédsereg 
alapjában véve jól megfelelt a harc megvívásának. Felismeri, hogy a 
honvédsereg fegyverzettel és felszereléssel való ellátása nagy nehéz
ségekkel jár és a meglevő sem egyöntetű. A magyar hadsereg erköl
csi-politikai színvonalát magas fokúnak és igen jelentős tényezőnek 
értékelte. 

Engels a forradalmi honvédsereg hadművészetének értékelésekor k i 
emelte hadászatának aktív támadó jellegét, amellyel a gyors döntő 
csatára és a császári főerők megsemmisítésére törekedtek. A szabad
ságharc ütközetein keresztül Engels is jelezte a hadművészetnek azt 
az ellentmondásosságát, hogy a háborút nem lehet egyetlen döntő 
csatával megnyerni, mert a végső döntéshez az egymásután következő 
ütközetekre, az ütközetek sorozatára van szükség. Elismerés hangján 
szólt a hadművészet olyan jellemzőjéről, mint a manőver és mozgé
konyság, amely a honvédsereg támadó és védelmi tevékenységében 
egyaránt nagy szerepet játszott. Elemzése során Engels rátapintott a 
honvédsereg harcászatának a kor, és elsősorban az osztrák hadsereg 
harceljárásától eltérő vonásaira. Különösen a harcászatban jelentkez
tek a forradalmi elemek, az oszlopharcászat mellett a kombinált és a 
szétszórt harcalakzat, a szuronyroham stb. A pfalz-i felkelés alatt 
szerzett tapasztalatai alapján, ahol ,,főképp a hadviselés magyar mód
szere örvendett közkedveltségnek", arra is rámutatott, hogy a ma
gyar háborúban, ha elvonatkoztatjuk a politikai, katonai, földrajzi 
stb. körülményektől, nem lehet megtalálni a „bölcsek stratégiai kövét". 
Ha csak le akarják másolni a magyar hadművészetet, „könnyen el
képzelhető, milyen mulatságos dolgok sültek ki ebből".36 Engels igen 
részletesen és talán szerepén túlmenően méltatta a magyar gerillahad
viselés jelentőségét. Igaz, eközben fogalmazta meg az ezzel kapcso
latos, ma is érvényes hadtudományi tételét. A szabadságharc alat t 

35 Uo. 501—502. o. 
36 MEM. 7. k. Budapes t , 1962., 153. O. 
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azonban a különböző tényezők nem tették lehetővé az országos mé
retű gerillaharcot és csak esetenként sikerült azt összehangolni a hon
védsereg tevékenységével. 

Engels felismerte azokat a nehézségeket és ellentmondásokat, ame
lyek közepette a magyar forradalmi hadügy fejlődött. Nem egy eset
ben bírálta a magyarok hadművészetében jelentkező konzervatív sza
bályokat, de elismerte, hogy a fiatal magyar honvédsereg a szabad
ságharc egész ideje alatt egyenrangú ellenfele volt az európai szín
vonalú szervezettel, fegyverzettel, kiképzéssel, hadművészettel és nagy 
harci múlttal rendelkező osztrák császári fegyveres erőknek. 

Engels 1851—1854 közötti hadtörténeti kutatásainak eredményei 
és terve az 1848—49-es „magyar háború" összefoglaló katonai 

történetének megírására 

Engels olyan jelentősnek tartotta a hadviselési módok és formák 
alakulása szempontjából az 1848—49-es magyar polgári forradalom és 
szabadságharc hadművészetét, hogy nagyon komolyan megkezdte a 
magyar háború tanulmányozását. Négy éven keresztül — 1851 és 1854 
között — vissza-visszatérően foglalkozott azzal a gondolattal, hogy 
megírja az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc 
hadművészet-történeti összefoglalóját. Kutatásai kiegészítették, pon
tosították és helyenként módosították első írásaiban levont következ
tetéseit és hadtörténeti megállapításait. 

Az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc hadtörténeti 
feldolgozásának szükségességét Marx vetette fel Engelshez intézett 
1851. április 2-i levelében, amikor ezeket ír ta: „Minthogy most amúgy 
is hadtudományt űzöl, nem tudnád-e a magyar hadjáratokat a »Neue 
Rheinische Zeitung«, Palmerston kékkönyve37 stb. segítségével újból 
feldolgozni? Ez nagyon hasznos lenne. Rövidebb-hosszabb idő múlva 
ki fogok adni két kötetet 60 ív terjedelemben, s oda ez remekül alkal
mas lenne. Ha részleteket akarsz megtudni intrikákról, csatákról, 
egyénekről, csak el kell nekem küldened a leveleket — nyitva — 
ilyen címzéssel: von Beck bárónőnek. Kapcsolatba kerültem vele. 
Kossuth kémnője v o l t . . . Ezt ki kell használni."38 

Marx tehát arra kérte Engelst, hogy publikálás céljából dolgozza 
fel újból az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc 
eseményeit, de most már elsősorban összefoglaló hadtörténeti ábrázolá
sára és hadművészeti elemzésére gondolt és azt tartotta nagyon hasz
nosnak. Felhívta Engels figyelmét, hogy ismertesse a hadieseménye
ket befolyásoló politikai irányzatok harcait, a politika és a hadászat, 
a politikai és katonai vezetők viszonyának alakulását. Marx nagy je
lentőséget tulajdonított annak, hogy Engels részletesen vizsgálja meg 
a háború hadjáratait, hadműveleteit és csatáit. Marxnak ez az igénye 
nyilvánvalóan abból a szándékából fakadt, hogy Engels mutassa ki a 

37 M a r x levelében a „Cor respondence real t ive to t h e Affairs of H u n g a r y . 1847—1849. 
Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, August 15, 1850." c. 
kékkönyvre utalt. 

38 MEM. 27. k. 213. O. 
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lényeges összefüggéseket, az új és forradalmi elemeket a hadsereg
építésben, a hadművészetben, a katonai kiképzésben és nevelésben. 
Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc nagyon 
bonyolult témakörének ilyen elmélyült hadtörténeti feldolgozásához, 
különösen pedig hadművészeti vizsgálatához, mint ahogy a későb
biekben ki is derült, a Marx ajánlotta források nem voltak elegendők 
és hitelesek.39 Marx levelében nincs szó arról, hogy az általa tervezett 
két kötet 60 ívében a „magyar hadjáratok"-ra mekkora terjedelmet 
szánt. 

Engels már másnapi, 1851. április 3-i válaszában felvázolta az 1848 
—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörténeti fel
dolgozásának lehetőségeit és korlátait. Ebben a levélben fektette le 
Engels a marxista hadtörténetírás legfontosabb alapelveit és módsze
reit, valamint a maga kutatási programját, amelyet a következőkép
pen fogalmazott meg: 

„A magyar hadjáratról — vagy ami még jobb volna, ha lehetne, 
valamennyi 1848—50-es hadjáratról — szívesen írnék, ha minden for
rást meg lehetne szerezni. A »Neue Rheinische Zeitüng«-ot csak az 
osztrák bulletinekkel való összehasonlításra használhatnám, s te tu
dod, mennyire hézagosak ezek. Legalább tíz-tizenkét műre lenne szük
ségem csak erről az egy hadjáratról és még akkor is hiányozna a fő 
dolog: A Kossuth-féle »Közlöny« (Moniteur). Sehol sem sül fel olyan 
könnyen az ember, mint éppen a hadtörténetben, ha elmélkedni akar, 
anélkül, hogy megvolnának az összes adatai a létszámról, élelmezésről, 
lőszerellátásról stb. Ilyesmi még megjárja egy újságban, amikor va
lamennyi lap egyformán rosszul tájékozott és amikor az a fő, hogy a 
rendelkezésre álló néhány adatból a helyes következtetéseket von
juk le. De hogy utólag minden döntő esetben meg lehessen mondani: 
itt így és így kellett volna cselekedni, itt pedig helyesen cselekedtek, 
bár az eredmény látszólag ellene szól, ehhez, úgy vélem, a magyar 
háborúra vonatkozó anyagok még nem kerültek eléggé nyilvánosságra. 
Pl. ki szerzi meg nekem az osztrák meg a magyar seregek és a külön
böző hadtestek helyzetjelentéseit minden csata és minden fontos had
mozdulat előestéjén? Előbb meg kell jelenniök Kossuth és Görgey em
lékiratainak és hiteles formában látnom kell a Dembinski által elő
terjesztett csata- és hadjáratterveket. De már a meglevő anyagból is 
lehetne egyet-mást tisztázni és talán egészen érdekes cikket írni. 
Annyi már most is világos, hogy a magyar felkelést — éppúgy, mint 
az 1830-as lengyel felkelést és 1812-ben az orosz birodalmat — 1849 
elején csak a tél mentet te meg. Csupán Magyarország, Lengyelország 
és Oroszország azok az államok Európában, ahol téli invázió lehetet
len. Mindazonáltal fatális dolog, ha valamely felkelés megmentője 
pusztán a körötte feneketlen mélységben elterülő sártenger. Ha 

39 Lásd példának Beck báróné ügyét. Engels Marxhoz intézett 1851. szeptember l-l levelé
ben megkérdezte Marxot: „Olvastad a mai Daily News épületes cikkét az állítólagos Beck 
bárőnéról és tényleges ringyóról, aki szélhámosságai közepette az angol rendőrség kezére 
kerülve Birminghamben elhalálozott?" (MEM. 27. k. 312. o.) — Beck Vilma az 1848—49-es 
magyar szabadságharc kalandornője volt, aki bárónőnek és Kossuth bizalmasának adta ki 
magát, és Angliában az emigránsokkal való kapcsolatát titkos feljelentésekre használta fel. 
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Ausztria és Magyarország között a história nem decemberben, hanem 
májusban robbant volna ki, nem került volna sor semmiféle magyar 
hadsereg megszervezésére és az egész zűr úgy végződött volna, mint 
Bádenben, ni plus ni moins (sem jobban, sem kevésbé)".40 

Engels idézett válaszából nagyon világosan kiderül, hogy szívesen 
megírta volna az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc 
hadtörténetét, sőt mi több, „valamennyi 1848—50-es hadjáratot". Ez 
utóbbi változatát a hadtörténeti feldolgozásnak Engels nyilván azért 
tartotta célszerűbbnek, mert az összehasonlító módszer alkalmazásá
nak segítségével ki tudta volna mutatni ezeknek a háborúknak az 
általános és specifikus jegyeit. Hadművészeti szempontból pedig így 
könnyebben megoldhatónak tűnt a tanulságok levonása és a törvény
szerűségek általánosítása. De az ilyen feldolgozáshoz, mint Engels meg
állapította, abban az időben az összes szükséges forrás megszerzése 
szinte lehetetlen volt. 

De Engels szerint még az 1848—49-es magyar forradalom és sza
badságharccal kapcsolatos tudományos feltáró és feldolgozó hadtör
téneti munkához is számos feltétel hiányzott. A magyar háborúra vo
natkozó anyagok még nem kerültek eléggé nyilvánosságra.41 Ezért von
ta le azt az alapvető tanulságot Engels, hogy sehol sem sül fel olyan 
könnyen az ember, mint éppen a hadtörténetben, ha elmélkedni akar 
anélkül, hogy megvolnának az összes adatai. Engels elengedhetetlen
nek tartotta a hadtörténeti kutatásban a leglényegesebb források ta
nulmányozását. A források adatainak összevetése és kritikája segít
ségével tartotta csak elképzelhetőnek egy-egy háború reális hadmű
vészettörténeti bemutatását és a katonai törvényszerűségek feltárását. 

Engels ekkor már az 1848—49-es magyar polgári forradalom és sza
badságharc néhány alapvető hadtörténeti problémájával tisztában 
volt, de a hadjáratok, a hadműveletek és csaták néhány igen fontos 
részletét a források hiánya miatt még nem ismerte. Engelst különö
sen erősen foglalkoztatta a magyar háborúban a tér és az idő problé
mája. Írásaiban vissza-visszatért ennek a hadművészet szempontjából 
jelentős kérdésnek az elemzésére. Ezt igazolja, hogy részletesen vizs
gálta: a magyarországi és erdélyi hadszíntér jellege milyen szerepet 
játszott a harctevékenységben, a háború menetében és kimenetelében. 
Már első elemzéseiben nem egyszer rámutatott az időtényező nagy 
fontosságára a magyar háború hadműveleteiben. Engels álláspontja 
ebben a kérdésben ingadozott, amit eltérő következtetései is bizonyí
tanak. 

Levelében azért vonta le azt az erősen vitatható és az első — 
1849-es — értékelésétől teljesen eltérő következtetését — melyet ké
sőbb ismét módosított —, hogy a magyarokat „1849 elején csak a tél 

40 MEM. 27. i. 216—217. O. 
íl Meg kívánjuk jegyezni, hogy Engelsnek teljes mértékig igaza volt, mert az 1848—49-es 

forradalom és szabadságharc hivatalos iratanyaga az osztrákok hadizsákmánya lett, zárlat 
alatt tartották, és nem engedtek benne kutatni. Így a magyar kutatók az 1918 előtti hadtörté
neti munkáikban is a különböző emlékiratok önigazoló és nem egyszer ellentmondó adatait 
tudták csak felhasználni. Az 1924. évi bádeni levéltári egyezmény alapján került a nagy 
értékű hadtörténelmi jellegű iratanyag a Hadtörténelmi Levéltár birtokába és azóta áll a 
kutatók rendelkezésére. 
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mentette meg" és Magyarországon a „téli invázió lehetetlen". A kér
dés megválaszolása azonban nem ilyen egyszerű, és a magyarországi 
hadszíntéren zajló események alakulásában más tényezők játszották 
a fő szerepet. A véletleneket, az osztrák és magyar hadvezetés hibáit 
és más befolyásoló tényezőket nem szabad elhanyagolni. Az 1848 
decemberétől 1849 márciusáig lezajlott hadi események — az ellen
forradalmi császári erők decemberi koncentrikus támadása, Bem er
délyi sikeres ellentámadása, az északi hadjárat és a Perczel vezette 
csapatok harctevékenysége — Engels állításának éppen az ellenkezőjét 
bizonyították. A magyar hadszíntéren folyó harcokat kétségkívül be
folyásolták az időjárási és földrajzi viszonyok, de a hadi helyzet ala
kulásában nem ezek játszották a fő szerepet. 1849 elején a katonai erő
viszonyok változása —• és eltolódása a császáriak javára — volt a döntő 
a hadviselő felek között folyó fegyveres küzdelem megvívásának fej
lődése szempontjából. 1848 májusában a kedvezőtlen katonapolitikai és 
hadászati helyzet következtében az osztrák császári sereg már kép
telen lett volna a magyar forradalom elleni katonai támadásra, a há
ború megkezdésére. A magyar forradalom megmentését későbbi írá
saiban Engels már nem elsősorban időjárási és földrajzi, hanem 
politikai és katonai tényezőkkel magyarázta. Engels a magyar háború 
története alapján végső soron azt a hadművészeti tanulságot vonta 
le, hogy a hadműveletekben nagy szerepet játszó teret és időt a siker 
érdekében mesteri módon kell felhasználni. Felhívta a figyelmet, hogy 
a hadművészet egyik legfontosabb követelménye minden korban a 
térnek és időnek helyes és gyors számbavétele, a csapás helyének és 
idejének jó kiválasztása. 

Engels válaszlevelében azt is jelezte, hogy anyaga alapján a katonai 
eseményekről van már mondanivalója és tudna talán egy érdekes 
cikket írni, de könyvet vagy több cikket csak abban az esetben, ha 
meg tudja szerezni az 1848—49-es forradalom és szabadságharc had
történetének nélkülözhetetlen forrásait. Engels, latolgatva a lehetősé
geket, feltette a kérdést Marxnak: „Hogy áll a dolog a tervezett két 
60 íves köteteddel kiadó szempontból? Ha ez all right (rendben) vol
na, akkor már rá lehetne bírni a fickót, hogy a magyar cikkekhez 
szükséges anyagot — megadnám mi kell — megszerezze, ezt, ha szük
séges, a honoráriumból később elszámolnánk. Kellene még egy nagyon 
jó térkép, külön Magyarországról és Erdélyről, meg lehetőleg csata
tervek, melyeket tudomásom szerint az eddigi művek nem tartal
maznak — a térkép egyedül kb. 15—20 tallérba kerülhet. Ezeket ki
kerestetném Weydemeyerrel. Apropó, tudod a címét? Érdeklődni sze
retnék nála katonai szervezési és taktikai ábécés könyvek felől, éppen 
ezt az izét nem lehet itt kapni. Mindenesetre nézz utána annak is, 
milyen Magyarországról szóló könyveket lehetne Beck bárónőtől vagy 
általa felhajtani."42 Engels 1851. április 3-i levele azt igazolja, hogy 
egyre erősödött benne az a gondolat, hogy az alapvető források és 
térképek beszerzése és feldolgozása után nyomban nekilát a magyar 

42 MEM. 27. k. 218—219. O. 
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háború hadtörténetének megírásához. Ezt a szándékát jelezte Joseph 
Weydemeyerhez intézett 1851. június 19-i levele is. 

Engels ebben a levelében Weydemeyer tanácsát és segítségét kérte 
katonai tanulmányaihoz és közben kifejtette, milyen okok késztették 
a hadtörténelem rendszeres és elmélyült tanulmányozására: 

„A roppant fontosság, melyre a katonai oldalnak a legközelebbi 
megmozdulásnál szert kell tennie, s régi hajlamom meg az újságban 
a magyar háborúról írt cikkeim, végül dicső badeni kalandjaim, mind
ez erre ösztökélt, s legalább annyira akarom vinni, hogy elméletileg 
némiképp hozzászólhassak anélkül, hogy túl nagy baklövéseket követ
nék el."43 

Engels felsorolásában nem kis szerepet játszik az 1848—49-es ma
gyar forradalom és szabadságharc. Engels tehát olyan elmélyült isme
retek megszerzésére törekedett, amelyek szükségesek a „katonai ter
mészetű történelmi tények megértéséhez és helyes megítéléséhez . . ,"44 

Ennek érdekében sok hadtörténeti és katonai elméleti művet tanul
mányozott át s megjegyezte: „Mihelyt kissé előbbre jutok, tisztessé
gesen átrágom majd az 1848—49-es hadjáratokat, különösen az itá
liaiakat és a magyart."45 Engels elhatározását az 1848—49-es magyar 
háború megírására tükrözi egy, Weydemeyerhez intézett későbbi — 
1851. augusztus 7-i levél is, amelyben azt írta: „Magyarország térké
pére is szükségem van. Ügy látom, az osztrák vezérkar több munkát is 
megjelentetett erről; ird meg, ilyen jellegű volt-e a te térképed és 
mennyibe kerül, legrosszabb esetben is használhatóbb lesz, mint a 
nagy Stieler . . ,46 ha bármilyen további felvilágosítást tudsz szerezni 
számomra, nagyon fogok örülni."47 

1851 őszén fokozódott Marx és Engels érdeklődése és gondolatainak 
kicserélése az 1848—49-es magyar szabadságharc katonai kérdéseiről. 
Engels egyre jobban elmélyedt a hadművészet különböző problémái
nak elemzésében. Vizsgálatainak eredményeként törvényszerűnek te 
kinti a polgári politikai vezetés elsőbbségét a katonai vezetéssel szem
ben. Marxhoz írt 1851. szeptember 26-i levelében elismeréssel szól ar
ról a hatalmas forradalmi hadseregépítési munkáról, amely „Magyar
országon 1848 márciusától 1849 derekáig tartott, amíg rendes hadse
reget tudtak szervezni",48 s amelyet a magyar kormány a forradalmi 
baloldal támogatásával igen nehéz helyzetben, a katonai vezetők egy 
részének gáncsoskodásai ellenére végrehajtott. Engels megállapítását 
jól illusztrálja a honvédzászlóaljak számának növekedése: 1848 szep
temberében 16, októberében 42, decemberben 64, 1849 februárjában 
72, áprilisban 91, májusban 122 és júniusban 140 volt a zászlóaljak 
száma. 

Marx helyeselte, hogy Engels fokozta kutatómunkáját az 1848— 

43 Uo. 530. O. 
44 Uo. 
45 Uo. 531. O. 
46 Engels a „ n a g y St ie ler"-en Stieler kézia t laszát ér t i St ie ler ' s Handa t l a s ü b e r alle Teile 

•der E r d e n a c h dem neues ten Zus t ande u n d ü b e r das Wel tgebäude , I. k iad . 4. részben, Go tha 
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49-es forradalom és szabadságharc hadtörténetének megírása érdeké
ben. Hogy további munkára serkentse, kereste a publikálási lehetősé
geket. Marx azt javasolta az Amerikában élő Weydemey érnek, hogy 
szervezze meg egy kis könyvekből álló sorozat kiadását. E zsebköny
vekben olyan, a „Neue Rheinische Zeitung"'-ban is napvilágot látott 
fontos témákat tárnának az olvasók elé, mint például a „Magyaror
szág" Engelstől.49 

1852-ben Engels egyre több anyagot gyűjtött össze az 1848—49-es 
magyar forradalom és szabadságharc hadtörténetéről. Kutatómunká
jához két fő forrástípust vett igénybe. Egyrészt a könyvészeti anya
got, amely felöleli a korabeli sajtót, a dokumentumokat, memoárokat 
és a könyvalakban, vagy a különböző katonai folyóiratokban megjelent 
hadtörténelmi feldolgozásokat. Másrészt az 1848—49-es magyar forra
dalom és szabadságharcban részt vett emigránsokkal való beszélgeté
seket, amelyet Marx, vagy személyesen Engels folytatott. 

Marx különösen hasznosnak tekintette Engels kutatómunkája szem
pontjából a magyar háború résztvevőivel való kapcsolatot és azt gyü
mölcsöztetni kívánta. Marx megismerkedett többek között a hírhedt 
Bangya János ezredessel.50 Bangya felajánlotta szolgálatait, amiről 
Marx értesítette Engelst is 1852 februárjában.' „Bangya felajánlotta 
nekem Szemere és Perczel közreműködését Weydemeyer munkájában. 
A magyar (háborús vagy egyéb) történelem mely pontjairól kellene, 
elsősorban felvilágosítást kérni ezektől az uraktól? Magától értetődik, 
hogy nem írhatnak saját nevükön, mert mi semmiféle klikkel nem 
akarjuk azonosítani magunkat. De Perczel legalább jó republikánus 
és mindenfélét tud.""'1 Marx ezenkívül levelet írt Claussnak és Weyde-
meyernek Szemere — főleg Kossuth ellen irányuló — röpiratának né
met és angol kiadása ügyében és elvállalta a Szemere magyar nyelvű 
kéziratából készült Bangya-féle fordítás korrigálását."'2 

Engels az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc hadtör
ténetének kutatásai során elért eredményeit 1852 márciusában is fel
használta. Ekkor írta meg „Forradalom és ellenforradalom Németor
szágban" c. munkájának XII. cikkét „Bécs otroma és elárultatása" 
címmel.03 Ebben a cikkében az 1848—49-es magyar forradalom és sza
badságharc korábbi hadművészeti értékeléséhez képest számos új 
elem található. Engels élesen bírálta a magyar hadsereg sokat vitatott 
Bécs előtti 1848. októberi harctevékenységét és késlekedését, mivel az 
ingadozó politikai és katonai vezetés a kezdeti hadászati előnyt nem 
használta fel bátran és kérlelhetetlenül arra, hogy a felkelt Béccsel 
katonailag egyesüljön és megteremtse a katonai helyzetet döntő módon 
befolyásoló összeköttetést a forradalmi Bécs és Magyarország között. 
Igaz — és ezt Engels nem jelzi ilyen súllyal —, hogy Bécs is inga-

49 Uo. 559. O. 
50 Bangya J ános ka tona t i sz tkén t részt vet t az 1848—49-es szabadságharcban , majd a n n a k 

leverése u t án külföldön Kossuth megbízot t ja és egyút ta l r e n d ő r ü g y n ö k . Ez u tóbbi minő
ségében vette fel a kapcsola to t Marxsza l és Engelsszel. 
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dozott és a bécsi forradalmárok összessége sem akarta ezt az egye
sülést. Ez a lépés Engels szerint hadászati szempontból legrosszabb 
esetben is olyan következménnyel járt volna, hogy ,,az osztrák had
sereg bárminemű összpontosítását egy fél évvel kitolják."54 

A veszteglő Móga és a tisztikar azzal indokolta habozását és tétová
zását, hogy Auersperg és Jellačič egyesített hadserege összezúzhatja 
a hiányosan felszerelt és kiképzetlen magyar sereget. Ez a feltétele
zés nem volt teljesen alaptalan és előfordulhatott volna, hogy a ma
gyar hadsereg főerői Bécs alatt elvéreznek és annak beláthatatlan 
következményei lehettek volna a magyar forradalom számára. Az is 
igaz viszont, hogy kockázat nélkül nem lehet ütközetet nyerni. Ezt 
fejtette ki Engels, amikor az 1848. októberi harccselekmények kapcsán 
kimutatta a forradalmi hadviselés egyik nagyon jelentős hadművé
szeti törvényszerűségét. „Háborúban, és különösen a forradalmi had
viselésben — írta Engels — a cselekvés gyorsasága mindaddig, amíg 
határozott előnyt nem nyertünk, a legelső szabály, és minden habozás 
nélkül kimondjuk, hogy Perczelnek tisztán katonai okokból sem lett 
volna szabad megállnia mindaddig, amíg az összeköttetés a bécsiekkel 
létre nem jön. Ebben természetesen volt némi kockázat, de ki nyert 
valaha is ütközetet kockázat nélkül?"5 5 

Engels a pontatlan források alapján jogtalanul marasztalta el az el
követett katonai hibákért Perczeit. 1849. októberében a Lajta mentén 
összpontosított magyar fősereg élén továbbra is Móga János altábor
nagy állott. Perczel Mór tábornok a muraközi csapatok parancsnoka 
volt. Az igaz viszont, hogy Engels kérdésfeltevése és megállapítása 
teljesen indokolt, mert — mint kifejtette — Bécs népe is sokat koc
káztatott, amikor a magyar forradalom ellen vezényelt Richter 
zászlóaljjal — amelynek katonái megtagadták a parancs végrehajtását 
— egyesülve felkeltek a császári csapatok ellen és birtokukba vették 
Bécset. Ezzel a bécsi forradalmárok a Magyarország elleni újabb táma
dást elodázták, és szorongatott helyzetükben azt várták, hogy a ma
gyarok majd viszonozzák a támogatást. A magyar hadvezetés súlyos 
baklövést követett el passzivitásával. ,,A katonai hiba, amelyet azzal 
követtek el, hogy megvárták, amíg az osztrákok egyesültek, és hogy 
Schwechatnál egy gyönge hadműveletet hajtottak végre, amely meg
érdemelten dicstelen vereséggel végződött — ez a katonai baklövés 
minden bizonnyal több kockázattal járt, mint amennyit azzal vállal
tak volna, ha elszántan Bécs felé menetelnek Jellačič szétszórt bandái 
ellen."56 

Engels elfogadhatatlannak tartotta a politikai és a katonai vezetés
nek azt a fő érvét, hogy katonailag azért nem támogatták a bécsi fel
kelést, mert „Magyarország nem hagyhatta el a törvényesség és alkot
mányosság talaját". Ezt a kifogást ,,a történelem soha nem fogja k i 
elégítőnek tekinteni".57 E problémával kapcsolatban jogosan állapí-
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totta meg, ,,hogy a legkevésbé sem hasznos dolog kimondottan csak 
törvényes ellenállási eszközökkel élni olyan ellenséggel szemben, ame
lyik megveti az ilyen aggályokat". Engels ezenkívül kifejti, hogy ezt 
az igényt tudta Görgey is felhasználni és a „kormányzat ellen''" fordí
tani.58 

Engels ebben az írásában is kifejezésre juttatta, hogy elmélyülten 
foglalkozott és rokonszenvezett az 1848—49-es magyar forradalom és 
szabadságharc menetével és sorsával. „Tudott dolog — írta Engels 
—, hogy nem táplálunk rosszindulatot Magyarország iránt. A harc 
idején mellette álltunk; bátran mondhatjuk, hogy lapunk, a »Neue 
Rheinische Zeitung« minden más újságnál többet tett a magyar ügy 
németországi népszerűsítéséért, amennyiben megmagyarázta a magya
rok és a szlávok közti harc természetét és nyomon követte a magyar 
háborút olyan cikksorozatban, amely azután abban a megtiszteltetés
ben részesült, hogy az e tárgyról szóló csaknem összes későbbi köny
vek belőle plagizáltak, még a született magyarok és a »szemtanúk« mű
vei is."59 

Engels a rokonszenv kinyilvánítása mellett a továbbiakban éles 
bírálatot gyakorolt, mivel feladatának tekintette, hogy a bécsi felke
lésről történelmi pártatlansággal csak a tényeket jegyezze fel és őszin
tén kifejtse a véleményét a hadi eseményekkel kapcsolatban. Ez nem 
sikerült minden vonatkozásban, és Engelst elragadta a szenvedélye, 
amit híven tükröz az alábbi elfogult megjegyzése: „a magyar hadjárat 
összes ragyogó győzelmeiért és dicsőséges csatáiért sem adnók oda 
Bécs népének, honfitársainknak, spontán, magányos felkelését és hő
sies ellenállását, amelynek révén Magyarország időt nyert, hogy meg
szervezze azt a hadsereget, amely ilyen nagy dolgokat vihetett vég
hez."60 A későbbiek során Engels módosította ezt a véleményét és nem 
képviselt ilyen nézetet. 

Engels az 1848—49-es forradalom és szabadságharc hadi eseményeit 
vizsgálva ebben az írásában is számos időtálló hadművészeti megálla
pítást tett. Különösen figyelemre méltóak a háború hadászati helyze
tével és irányításával kapcsolatos megjegyzései és ítéletei, és az olyan 
jelentős hadtudományi tételek megfogalmazása, mint a cselekvés gyor
sasága mindaddig, amíg határozott előnyt nem nyertünk, vagy „ki 
nyert valaha ütközetet kockázat nélkül?" 

Engels e munkával párhuzamosan tovább kutatta a magyar háború 
történetét, bár gátolta őt — amint erről Marxnak és Weydemeyernek 
panaszkodott — a magyar hadszíntér jó térképének és a csaták váz
latainak hiánya. Ebben kívánt Marx Engelsnek segíteni, amikor fi
gyelmébe ajánlotta Szeremley Miklóst, akit így mutatott be 1852. 
április 5-én kelt levelében: „Megismerkedtem itt Szeremley ezredessel, 
igen művelt ember. 14 csatában vett részt Magyarországon. Minthogy 
egyben kitűnő festő, most remek könyvet ad ki: csatabeszámolók és 
hozzá a csaták rajzai. A vázlatokat maga készítette, a kidolgozást a 
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legjobb francia festők. ígért nekem egy példányt. Darabonként 10 
fontba kerül majd. Ezzel majd gyarapodik katonai könyvtárad."6 1 

Marx arra kérte Engelst, támogassa Szeremley könyvének megje
lentetését azzal, hogy elősegíti reklámozását: „A neked küldött dolgok 
között megtalálod az öreg Szeremley képes csataleírásának reklám
tervezetét. Ezt kissé helyre pofozva és angolra lefordítva reklámnak 
kívánja feldolgoztatni, s ennek fejében mindegyikünknek a mű egy 
példányát ígéri. Azt hiszem, érdemes egy kis csinnadrattát csinálni."62 

Engels Marxhoz írt 1852. május 1-i levelében elvállalta a megbí
zást: „Azt a dolgot Szeremley számára majd megcsinálom."63 De En
gels más irányú elfoglaltsága miatt erre egyhamar nem került sor 
és azért Marx május 13-án a következő sürgető levelet intézte hozzá: 

„Kedves Engels! 
Ma csak néhány sort írok neked. Az öreg Szeremley, akinek első 

füzete elkészült, naponta nyaggat engem csataművének reklámja 
miatt. Ha most ezt nem tudod megcsinálni, legalább az ő fogalmaz
ványát küldd vissza nekem postafordultával."64 

Engels 1852 májusában, mérlegelve kutatásainak eredményeit, arra 
a következtetésre jutott, hogy a magyar háborúval foglalkozó anyagok 
gyűjtésében és feldolgozásában egy minőségileg jelentős szakaszhoz 
érkezett. A további előrelépéshez szerinte arra volt még szüksége, 
hogy egyetemes hadtörténelmi ismereteit elmélyítse és néhány igen 
költséges, de fontos forrást beszerezzen. Ezt közölte Marxnak írt le
velében is: „Mint látom, Görgey emlékiratai éppen most jelentek 
meg, de hat tallérba kerülnek, s ezért most még nem tudom meg
venni magamnak. Ezzel a magyar háború katonai részére vonatkozó 
anyag egyelőre lezártnak tekinthető. A magyar háborúról mindeneset
re írok valamit, talán valamennyi 1848—49-es háborúról. Mihelyt a 
korábbi hadtörténetet némileg megismertem, kiadó után fogok nézni, 
aki majd a források költségeinek legnagyobb részét is viselheti."65 

Engelsnek 1852. július elején sikerült megvennie Görgey emlék
iratait,66 amely újabb lendületet adott a feldolgozó munkájához. Gör
gey könyvét Engels alaposan áttanulmányozta, jegyzeteket készített 
magának, és fontos kérdésekben alakította ki véglegesnek tűnő állás
pontját. Kimutatja, hogy a szabadságharc hadművészetében, a ma
gyarok hadászatában és harcászatában a forradalmi és az osztrák ele
mek keveredtek. Görgey könyvének elemzése során Engels megraj
zolta Görgey hadvezéri képességeinek találó és nem éppen hízelgő 
képét. Engels Görgey jellemzését és a hadművészeti értékelését Marx
nak szóló levelében a következő formában fogalmazta meg: 

„Éppen előttem van Görgey úr. Mi akkor a »Neue Rheinische Zei
tungé-bán az osztrák jelentésekből remekül fejtettük meg a magyar 
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háború menetét és ragyogóan, de egyszersmind elővigyázatosan, h e 
lyesen jósoltunk. Görgey könyve kutyául aljas, nem létezik ehhez fog
ható kicsinyesen irigy, gyalázatosan alantas, korlátolt valami. A kato
nai rész jó — Görgey, a maga igazi mivoltában, a tehetséges volt 
hadnagy, aki nyomban tábornok lesz és akire tojáshéjként mindenütt 
rátapad még a csapatszolgálat és az elemi taktikai aprólékosság. Azok 
a magyarok, akik azt állítják, hogy Görgey ezt nem írhatta, szamarak. 
A valódi Görgey és az osztrák elem oly könnyen megkülönböztethető 
a könyvben, mint Chenunél a két különnemű elem. Forrásként a 
könyv elővigyázattal, de különben igen jól használható. A fickó rossz
indulatú korlátoltsága odáig terjed, hogy önmaga blamálására ösztökéli, 
mint például a váci proklamáció históriájával — amelyben azt veti 
Kossuth szemére, hogy a valóságban okosabb volt, mint dagályos be
szédeiben — és az egész gyámolatlan ábrázolással, amely a szerzőt 
akarata ellenére minduntalan lej aratja. Ez a korlátoltság soha nem 
engedi Görgeynek, hogy eljusson bárkinek a valóságos jellemzéséhez, 
de van benne néhány takaros vonás és glossza Kossuthról és a leg
több egyéb szereplőről. E rosszindulatból fakadó korlátoltsága elle
nére Görgey — ez mindenütt észrevehető —, mégis felette van vala
mennyinek, miféle fickó lehet akkor a többi. 

A magyar háborúról mindenesetre írok majd."fí7 

Engels Görgey emlékiratai alapján is igazolva látta korábbi meg
állapításait a háború menetéről. Egyet lehet érteni a Görgeyről al
kotott engelsi állásponttal is, kivéve az utolsó mondatát, amelyben 
azt állítja, hogy Görgey a szabadságharc valamennyi vezetője fölött 
állt. Görgey tábornok politikai és katonai tevékenysége cáfolja ezt az 
állítást, amelyet Engels is módosított és élesen bírálta a kormány 
Görgeyvel szembeni erélytelenségét és következetlenségét, amely 
nagyban hozzájárult a polgári hatalom és a hadsereg, a politikai és 
a katonai vezetés közötti szakadék, a Görgey és Kossuth közötti el
lentét elmélyüléséhez. Engels rámutatott arra, hogy a magyar politi
kában lezajlott harcok, a katonai vezetés megtorpanásai és a hadmű
vészetben a forradalmi és a konzervatív elemek keveredése mind-mind 
kihatottak a háború menetére és kimenetelére, a hadjáratok és csaták 
eredményeire. 

Görgey könyvének áttanulmányozása után Engels tovább folytatta 
feldolgozói tevékenységét. Ezt kívánta Marx elősegíteni, amikor kö
zölte: ,,Megállapodtam Bangyával, hogy amint még egy másolat e l 
készül, te megkapod Szemere brosúráját kéziratban. Ezt a dokumen
tumot munkádban nem nélkülözheted, mert Kossuthnak, Görgeynek 
stb. olyan leveleit foglalja magában, amelyek sehol sem kerültek nyil
vánosságra."68 Engels válaszában ezeket írta: „Nemsokára annyira 
jutok, hogy a közönség előtt is megkockáztathatom az önálló katonai 
véleménynyilvánítást. A Szemere-féle históriának nagyon fogok örülni; 
de a feldolgozására még nem gondolha tok . . . Csak még egy évig 
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"biflázzak hadtudományt, és akkor csakugyan pokolian ámulnak majd 
a demokrata hadnagyocskák."69 

Az Engels levelezésében és cikkeiben található hadművészeti elem
zések azt bizonyítják, hogy kételyei dacára nagy lendülettel dolgozott 
a magyar háborút vizsgáló művén. Ennek a hadtörténeti munkának 
nyersanyaga, vázlata, fogalmazványa, vagy fogalmazványai — amely 
számunkra igen értékes lenne —, eddig nem kerültek elő, de hogy 
előrehaladott stádiumban lehetett, ezt igazolni látszik az 1852. augusz
tus 16-i Marxnak szóló levél, amelyben Engels a következőket í r ta: 

„Egyébként most hamarosan elkészülök a magyar hadjárattal és 
még e héten közvetlenül írok Brockhausnak. Gondom lesz rá, hogy 
amennyiben nem bízik katonai felkészültségemben, előzőleg néhány 
idevágó cikket írjak a »-Gegenwart« számára, amelyekből aztán min
dent megláthat. Dronkének igen jó a kapcsolata Brockhaus-szal, és ezt 
hasznosítani kell, mert végtére is Brockhaus még a legkezelhetőbb 
könyvkereskedők egyike. Meglátjuk."70 

Engelsnek e kijelentése alapján joggal feltételezhetjük, hogy azért 
keresett kiadót, hogy könyvét megrendelésre elkészítse. De az is való
színűnek tűnik, hogy azért kívánt kapcsolatba lépni a kiadóval, mert 
az 1848—49-es magyar forradalom és a szabadságharc hadtörténetét 
főleg hadművészeti aspektusból feldolgozta és ezzel kapcsolatos — 
nyilván terjedelmesebb — összefoglalásának egyik fogalmazványa el
készült, vagy nagyon közel állt a befejezéshez. Az eddigiekből azonban 
az is kivehető, hogy az 1848—49-es magyar szabadságharc katonai törté
netével foglalkozó, egyre szaporodó forrásnak számító kiadványok 
miatt Engels nem tekintette lezártnak kutatásait és véglegesnek meg
fogalmazott művét. Marx 1852. augusztus 19-i levelében szintén erre 
figyelmeztette: ,,A magyar háborúhoz valószínűleg jó lenne még átnéz
ned: Colonel Sigismund Thaly: »The fortress of Komarom (Comorn), 
during the War of Independence in Hungary«. Fordította (németből) 
William Rushton. Jamas Madden, Leadenhead Street (1852)."71 

Marx e levelének hatására a Manchesterben élő Engels tervbe vette, 
hogy munkájának továbbfejlesztéséhez újabb forrásokat használ fel. 
A forrásokhoz a legkönnyebben a British Múzeum könyvtárában le
hetett hozzáférni és ehhez kérte Marx segítségét: „Köszönet a had
történeti dolgokért. Alkalomadtán módodban volna-e a British Mu-
seumban utánanézni, hogy ott fellelhető-e: 1. az »österrichische Mi-
litärsche Zeitschrift« 1848-tól fogva, 2. a porosz »Militär-Wochenblatt«, 
a berlini »Wehr Zeitung«, 3. még egyéb katonai folyóiratok, különösen 
szemlék — franciák is — 1848-tól? Továbbá egy kollekció az ausg-
burgi »Allgemeine Zeitung«-ból, különösen 1850-től? Ezekre a dol
gokra nagy szükségem van, és ha valamennyire lehetséges, megpró
bálnék időt szakítani, hogy ott átrágjam magam rajtuk, mire odáig 
jutok."72 
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Engels kéréséből kiderül, hogy egy időre meg kellett szakítania 
hadtörténeti kutatásait, mert apja vállalatának ügyei kötötték le. Er
ről panaszkodott Marxnak 1852. szeptember 7-én: ,,A katonai dolgo
kat pillanatnyilag félretettem. Az irodai munka nagyon mozgalmas."73 

Október közepén Engels ismét nekifogott kutatásainak és közben át ta
nulmányozta Szemere írását, amiről megjegyezte: ,,A Szemere-féle 
kézirat Kossuthról sokkal jobb, mint a Görgeyről szóló — Kossuthtal 
meg tud birkózni."7'1 

Ebben az időszakban Marx és Engels életében újra előtérbe kerül
tek a magyar emigránsok. Egyrészt kiderült, hogy Bangya János rend
őrügynök és ,,A számkivetés nagyjai" c. kéziratot átadta a porosz 
rendőrségnek.7"' Másrészt újabb magyarokkal kerültek közeli kapcso
latba. Marx az egyik magyart ezzel a levéllel küldte 1852. október 
20-án Engelshez: „Szívélyesen ajánlom neked e sorok átadóját, Pleyel 
ezredest. Személyesen ugyan nem ismerem, de »melegen« ajánlja 
Bangya ezredes, őt pedig ismered."76 

Engels nem örült Pleyel látogatásának, mert hátráltat ta munkájá
ban — ti. Marx helyett írt cikkeket amerikai lapoknak —, és ezt meg 
is írta Marxnak: „Ha a jövőben pontosan számítani akarsz a Dananek 
szánt cikkek továbbítására, akkor óvakodnod kell attól, hogy különösen 
éppen csütörtök estére magyar ezredeseket küldj hozzám. A tegnapi 
egész estém ráment erre a fickóra, s ma megint el akar jönni, nincs 
híjával minden műveltségnek, katonainak sem, és a legérdekesebb 
magyar, akit eddig láttam, de egyszersmind német-osztrák arisztok
rata."77 A Marxhoz intézett levélből kitűnik, hogy Engels Pleyellel ka
tonai kérdésekről, az 1848—49-es magyar szabadságharc hadiesemé
nyeiről vitatkozott és cserélt nézeteket. Marx később találkozott Zerffi 
Gusztáv magyar emigráns újságíróval, a szabadságharc résztvevőjével, 
akit egyik levelében így mutat be Engelsnek: „ . . . a magyar viszo
nyokról önállóbb és helyesebb nézetei vannak, mint aminőket más 
ottani menekültektől hallottam."78 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
Marx azért alkotott ilyen hízelgő véleményt az örökösen köpönyegfor
gató Zerffiről, mert félreismerte. 

Engels hadtörténeti tanulmányainak és kutatásainak mintegy másfél 
évi eredményeiről Weydemeyernek is részletesen beszámolt. 1853. áp
rilis 13-i levelében a marxista hadtörténeti összehasonlító módszer 
mesteri alkalmazásával rajzolta fel az 1848—49-es olasz és magyar há
borúk hadművészetének legjellemzőbb vonásait. Módszertani és had
művészet-történeti szempontból különösen az alábbi megállapítások 
igen érdekesek és figyelemre méltók a kor hadtörténeti kutatói szá
mára: 

„Szeretném — írta Engels —, ha a legközelebbi forradalomig lenne 
még időm legalább az 1848-as és 49-es olasz és a magyar hadjáratot 
úgy áttanulmányozni, hogy a kisujjamban legyenek és leírást is ké -
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szíteni róluk. Általánosságban eléggé világos nekem a história, a h iá
nyos térképek stb. ellenére is. De éppen a részletek pontossága, amit 
a leírás megkövetel, csak sok fáradsággal és költséggel érhető el. Az 
olaszok mindkét alkalommal szamarak módjára viselkedtek; Willisen 
ábrázolása és bírálata nagyjából többnyire helyes, de gyakran ostoba 
is; az osztrák stratégia teljes fölénye pedig, amelyet már 1848-ban 
kiemel, csak a no varai hadjáratban mutatkozik m e g . . . — Magyar
országon mindennek ellenére monsieur Görgey marad a legény, aki 
fölötte állt mindenkinek, és aki ellen irigységből mindenki áskálódott; 
valószínűnek tartom, hogy ha Görgey nagy katonai tehetsége mellett 
nem lett volna igen kicsinyes, hiú fickó, ezek a többnyire ostoba 
ellenségeskedések már akkor is végül árulóvá tették volna. A világosi 
história óta, amely katonailag teljesen igazolható (nem forradalmilag 
igazolható), a fickók az őrült vádak olyan esztelen tömegét zúdí
tották Görgeyre, hogy az ember szinte úgy érzi, érdeklődni kellene 
iránta. A voltaképpeni »árulást« Komárom felmentése után, az oro
szok megjelenése előtt követték el, és ebben Kossuth épp annyira 
bűnös, mint Görgey. Még sűrű homály borul Görgey vezérkari főnö
kére, a most Londonban tartózkodó Bayerra. Görgey emlékirataiból és 
más írásokból úgy tűnik, hogy ő volt a lelke Görgey stratégiai ter
veinek. Pleyel azt mondta nekem, hogy a hadjáratról szóló hivatalos 
osztrák könyvnek Bayer a fő szerzője (Bayer fogságban volt Pesten 
és megszökött); állítólag nagyon jó könyv, és még nem tudtam meg
szerezni. Klapkáról Görgey nagy tisztelettel beszél, de mind elismerik 
a nagy gyengéjét. Perczel, a »demokratikus« magyar tábornok, köz
ismerten szamár. Az öreg Bem mindig csak jó gerillaharcosnak és egy 
meghatározott célból kikülönített alakulat jó parancsnokának tartotta 
magát; amennyire meg tudom ítélni, csupán ez is volt, de mint ilyen, 
kiváló. Kétszer követett el ostobaságot, egyszer a vaktában indított 
és eredménytelen bánáti hadjáratával, majd később, amikor a nagy 
orosz invázió idején pontosan megismételte a Nagyszeben ellen egy
szer már sikerült mesterfogását és vereséget szenvedett. Dembinski 
papa viszont mindenképp fantaszta és kérkedő volt, olyan gerilla
harcos, aki azt hitte, hogy nagy háború vezetésére hivatott, és a leg-
esztelenebb dolgokat művelte. Smitt könyve az 183l-es lengyel had
járatról csinos dolgokat közöl róla."79 

Az idézet alapján is világos, hogy noha Engels nem ismerte az ösz-
szes alapvető forrást, de a legfontosabb hadiesemények alapján — a 
pontatlanságoktól és néhány elhamarkodott szubjektív megállapítástól 
eltekintve — elfogadhatónak tűnő értékelést adott az 1848—49-es 
olaszországi és magyarországi háborúkban az osztrákokkal szemben 
harcoló felső katonai vezetés tagjairól és a hadászati irányításról. Nem 
lehet azonban egyetérteni Engelsnek azzal a megjegyzésével, hogy 
Görgey „fölötte állt mindenkinek" és hogy az árulásban és bűnösség
ben egyenlőségjelet tett Kossuth és Görgey között. Ezt az engelsi 
megjegyzést a közismert tények cáfolják meg. A Bem hadvezéri te 
vékenységével kapcsolatos jellemzés sem pontos, mert noha Bem 
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kiemelkedő képességű hadvezér volt, nemcsak kétszer követett el ka
tonai hibát, és az Engels által hibául felrótt kettő sem volt azonos 
súlyú és jelentőségű. A Dembinskiről alkotott engelsi ítélet is elha
markodott. Például Dembinski az ellentámadás helyes haditervét dol
gozta ki, csak végrehajtását szervezte meg rosszul, de a kápolnai ku
darcért nem egyedül ő a felelős, mert többek között sorozatos parancs
megszegéseivel Görgey egyike volt a vereség előidézőinek. Görgey és 
hívei nemcsak Kossuthot gyűlölték, hanem a magyar hadsereg lengyel 
tábornokait is, mert bennük a forradalom nemzetköziségét látták meg
testesítve, és ha mód nyílt rá, sorozatosan gátolták tevékenységüket. 

Engels 1853-ban a magyar háború feldolgozása mellett más aktuális 
katonai témákat is tanulmányozott: Marx helyett az ún. „keleti há
ború" eseményeit elemző hadművészeti cikkeket írt a New York 
Daily Tribune számára. Engels fő figyelme egyre inkább erre a tárgy
körre összpontosult és a legtöbb megjelent cikke 1853 és 1856 között 
a krími és a kaukázusi hadi eseményeket vizsgálta. A katonai publi
cisztikában elért eredményei 1853 végétől Engelst egyre inkább arra 
ösztönözték, hogy hagyjon fel üzleti tevékenységével és hadtörténelmi
hadtudományi ismereteire és írói képességére támaszkodva hivatás
szerű katonai szakíróként dolgozzon valamelyik újságnál. Ügy érezte, 
ha ezt a célját eléri, akkor könnyebben kiadathatná a magyar hábo
rúról szóló könyvét. 

Marx is arra biztatja Engelst, hogy saját neve alatt írjon és pró
báljon meg elhelyezni katonai cikkeket az angol lapokban: ,,Ami azt 
illeti, hogy mint tüzérségi századosról vagy tüzérségi íróról írj Bona-
parte-ról, jobbnak tartanám, ha egy ilyen cikket a saját neveddel kül
denél be vagy 1. a »Daily News«-nak; vagy 2. az »Examiner«-nek; 
vagy pedig 3. a »-Westminster Review«-nak. Az első lenne talán a leg
jobb. Egy ilyen cikkel menten — puccsszerűen — olyan helyet vívhat
nál ki a londoni sajtóban, hogy »-sajtolhatod«, és egyben esélyt terem
tesz arra, hogy a magyar hadjáratról szóló könyvedet angolul, Lon
donban jelentesd meg, ami mindenesetre jövedelmezőbb és hatásosabb, 
mint ha a szegény Lipcsében adnák k i . . . Egyébként úgy vélem, ha 
te most katonai cikkeket küldesz a londoni sajtónak, néhány hét múl
va fix állást kaphatsz, amely ugyanannyit hoz a konyhára, mint a 
manchesteri üzlet és több szabad időt hagy. Katonai írókban most na
gyobb a kereslet, mint a k ínála t . . . Megérné a próbálkozást.."80 

Marx leveléből is egyértelműen az vehető ki, hogy Engels már el
készült az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc hadtör
ténetével foglalkozó művével. 1854 elején levelet kapott Marx az 
amerikai Dana-tői, aki közölte vele, hogy a keleti háborúról szóló 
cikkek nagy sikert arattak. Marx ezt az örömhírt azonnal megírta En-
gelsnek: „A te katonai cikkeid nagy feltűnést keltettek. New York
ban az a hír járja, hogy Scott tábornok írta őket."81 

Ez az elismerés nagyban hozzájárult Engelsnek ahhoz az 1854. már
ciusi lépéséhez, hogy H. J. Lincolnhoz, a Daily News fŐSZerkeSZtŐjé-
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hez forduljon és felajánlja közreműködését a lap katonai rovatában. 
A fennmaradt levélfogalmazványban Engels nagy nyomatékkal h i 
vatkozott az 1848—49-es magyar háborúról publikált írásaira: „A had
tudomány minden ágának tanulmányozása hosszú éveken át egyik fő 
foglalatosságom volt, s az a siker, amelyet a magyar hadjáratról ak
koriban a német sajtóban közzétett cikkeim örvendetes módon arattak, 
megerősít abban a hitemben, hogy tanulmányaim nem voltak hiába
valóak."82 

Engels a magyar háború feldolgozása és publikálása szempontjából 
sem közömbös katonai szakíróként való elhelyezkedési kísérletére ked
vező választ kapott. 1854. április 3-án örömmel tudatta Marx-szal: „Ma 
levelet kaptam Lincoln főszerkesztőtől, aki úgy látszik szívesen bele
megy a dologba (egyelőre az orosz hadseregről, flottáról és erődít
ményekről ajánlottam fel neki cikkeket), csak küldj em a cikkeket, ír-
ja."83 

De az örömhír után alig telt el két hét s Engels már keserű levelet 
írt Marxnak arról, hogy „A »Daily News«-históriát megette a fene" 
mert befeketítették és az emigrációs pletyka útján a szerkesztőség 
fülébe jutott, hogy a katonai szakértő Engels csupán hajdani egyéves 
önkéntes, kommunista és foglalkozására nézve kereskedősegéd, „úgy
hogy mindennek befellegzett".84 

Engels a számára kellemetlen és lesújtó esemény dacára akkor még 
töretlenül folytatta a magyar háború hadtörténetére vonatkozó kuta
tásait. Egy nappal az elkeseredett hangú levél után, 1854. április 21-én 
már egy fontos forrásnak számító könyv gyors megvételére kérte fel 
Marxot: „Apropó. Kapható Londonban valamelyik alaknál a »Bericht 
über die Kriegsoperationen der russischen Truppen gegen die unga
rischen Rebellen 1849« — (1851-ben nyomtatták)? Megrendeltem a 
könyvet, de három hétnél előbb nem kapom meg. Ha meglesz, nyom
ban felvehetem a kapcsolatot a »Times«-szal. Másfél tallérba kerül, t e 
hát nem nagy veszteség, ha kétszer szerezzük be."85 

Marx válaszában továbbra is arra biztatja Engelst, hogy ne adja fel 
a Daily News kontárai miatt a katonai szakírói tevékenységével kap
csolatos elgondolását és megígéri: „ . . . m a j d utána nézek, hogy a 
»Bericht der Kriegsoperationen« itt megvan-e".86 

1854 júniusától Engels ismét nagy lendülettel kívánja tovább foly
tatni az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc hadtörté
netének feldolgozását. Engels tervbe vette, hogy mintegy fél év alatt 
— 1854—55 telén — meglevő anyagaiból könyvet ír. Ez a tény ön
magában is jelzi, hogy Engels az 1848—49-es magyar háború had
művészeti kutatásában és feldolgozásában a legnehezebb szakaszhoz 
érkezett. A kutatásnak erről a stádiumáról Engels 1854. június 10-i le
velében a következőképpen számol be Marxnak: 

„Most komolyan biflázom a magyar hadjáratot, és úgy gondolom, 

82 Uo. 569. O. 
83 Uo. 317. O. 
84 Uo. 322. o. 
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októberig valamennyi forrást áttanulmányozom; a könyvet ezen a té
len mindenképpen megírom. Minél jobban belemélyedek, annál szép
ségesebb a dolog mindkét oldalon. Jelenleg egybevetem Görgeyt Win-
dischgrätzeel87 és úgy látom, hogy Windischgrätz az önapológiájában 
éppúgy hazudik, mint bulletinjeiben, amelyeket nincs bátorsága meg
cáfolni. Isteni, hogy ez a két ellenfél mennyire igyekszik a saját had
seregét még rosszabbnak feltüntetni, mint a szembenállót. Egyéb
ként Windischgrätz papa annak a szamárnak bizonyul, akinek ismer
tük — ténylegesen szamárnak jellemzi önmagát —, és ostobaságaiban 
altábornokai, akik, ha lehet, még nálánál is butábbak, név szerint 
Wrbna, Csorich és mindenekelőtt a lovagias Jellachich bán, a legsi
keresebben támogatták. Görgey a maga cinizmusában mindig sok
kal leplezetlenebbül és helyesebben mondja el a tényeket, mint Win
dischgrätz, a hazug apologéta. De olyan hadjárat ez, amely teljesen 
méltó az 1848—49-es esztendőhöz. — Berezelés mindkét oldalon, fel
sülés a régi hadseregeknél és a forradalmi seregeknél egyaránt. Jövő 
héten feltehetően megkapom a hivatalos osztrák könyvet88 s e na
pokban a Brockhaus-féle katalógusokból összeállítom az ezenkívül 
még szükséges forrásmunkákat. Még a Klapka-könyv89 is kell nekem, 
s akkor a legfontosabb dolgok mind megvannak."90 

Engels 1854 júniusában véglegesnek tűnő elhatározásként közölte 
Marx-szal, hogy könyv formájában fogja megírni az 1848—49-es ma
gyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörténeti összefoglaló
ját. Az 1854 júniusa utáni levelezésben már nem találunk ilyen utalást 
a hadművészet-történeti szintézis elkészítésére. Más elfoglaltságai 
miatt ezt a programját Engelsnek valószínűleg nem sikerült megvaló
sítania, de ez semmivel sem csökkenti érdemeit az 1848—49-es m a 
gyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörténeti kutatásában. 

Marx és Engels 1857—1860 között megjelent művei 
az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc 

hadművészetének néhány jelentős kérdéséről 

1855-től kezdve az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc 
hadtörténeti kutatásában elért eredményeit Engels felhasználta had
történelmi tanulmányaiban. Ezt bizonyítja „Európa hadseregei" c. 
tanulmánya is, amelyben hadművészeti vizsgálat alá vette az európai 
fegyveres erőket és az osztrák hadsereg bemutatásánál felhasználta 
az 1848—49-es magyar háború elemzése során levont tanulságokat.91 

Engels hadtudományi és hadtörténelmi művei közül különösen k i 
emelkednek azok, amelyek a New American Cyclopaedia számára írt.92 

Ezek között találunk két olyan címszót, amelyben szintén gyümölcsöz-

87 Heller von Hellwald Windischgrä tz megbízásából í r t könyvérő l v a n szó : Der W i n t e r -
Fe ldzug 1848—49 in U n g a r n u n t e r n dem O b e r k o m m a n d o des Fe ldmarscha l l s F ü r s t e n zu 
Windisch-Grä tz . Wien 1851. 

88 Engels valószínűleg a „ S a m m l u n g der für U n g a r n er lassenen Al le rhöchs ten Manifes te 
u n d P r o k l a m a t i o n e n e t c . " c. g y ű j t e m é n y r e u ta l . 

89 Klapka György: Memorien . Apr i l bis October 1849., Leipzig 1850. 
90 MEM. 28. k . 345—346. O. 
91 MEM. 11. k . Budapes t , 1966., 422—426. o. 
92 MEM. 14. k. Budapes t , 1966., 1—317. o. 
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tette Engels a magyar háború megírásához összegyűjtött anyagát. 
Marx és Engels 1857-es levelezéséből kitűnik, hogy az 1857 szeptem
berében Marx által megírt „Bem" címszóban93 felhasználták Engels 
hadművészeti értékelését az erdélyi harcok, valamint Bem képességé
nek és hadviselésének bemutatására. Érdemes szó szerint idéznünk 
Marx írását, amely az erőviszonyok megítélésétől és néhány adat 
pontatlanságától eltekintve tömör hadművészet-történeti ábrázolását 
adja Bem erdélyi tevékenységének: 

„Az erdélyi háború, amelynek parancsnoklását a magyar kormány 
Bemre ruházta, saját leleményességére bízva azonban megvívásához 
szükséges seregek előteremtését, Bem katonai pályafutásának legfon
tosabb szakasza és világos fényt vet hadvezérletének sajátos jelle
gére. Első hadjáratát 1848 december vége felé mintegy 8000 főnyi 
rosszul felfegyverzett, nagy sietve összeszedett és a legvegyesebb ele
mekből álló csapattal indította meg — kiképzetlen magyar újoncok, 
honvédek, bécsi menekültek és egy maroknyi lengyel, tarkabarka gyü
levészhad, mely erdélyi előrenyomulása során rendre csatasorba ál
lított székelyekkel, szászokkal, szlávokkal és románokkal gyarapodott 
—; s mintegy két hónap múlva Bem befejezte hadjáratát, legyőzte 
Puchnert és 20 000 főnyi osztrák hadseregét. Engelhardtot és 6000 
főnyi orosz segédcsapatát, valamint Urbant és martalócait. Miután az 
utóbbit kényszerítette, hogy Bukovinában keressen menedéket, a két 
előzőt pedig, hogy Havasalföldre vonuljon vissza, Gyulafehérvár kis 
erődje kivételével egész Erdély a kezében volt. Bátor rajtaütései, me
rész manőverei, erőltetett menetei és ama nagy bizalom révén, ame
lyet személyes példájával csapataiban kelteni tudott, a fedezett he
lyek ügyes kiválasztása, meg a döntő pillanatban mindenkor biztosí
tott tüzérségi támogatás révén ebben az első hadjáratban a partizán
háború és hegyi kisháború elsőrendű tábornokának bizonyult. Mester
nek mutatkozott a hadsereg gyors felállításának és fegyelmezésének 
művészetében is; de minthogy beérte a szervezettség első, nyersen 
vázlatos alakjával és nem törődött azzal, hogy kialakítson egy magot 
válogatott csapatokból, ami pedig elsőrendű fontosságú lett volna, 
rögtönzött hadserege az első komoly bajokra óhatatlanul álomként 
szertefoszlott. Becsületére vált, hogy míg Erdély a kezében volt, meg
akadályozta a magyar kormánybiztosok tervezett oktalan és politikai
lag céltalan kegyetlenkedéseit. Az ellenségeskedő nemzetiségek meg-
békéltetésének politikája segítségére volt abban, hogy néhány hónap 
alatt 40 000—50 000 főre duzzassza haderejét, amely jól fel volt 
szerelve lovassággal és tüzérséggel. Mindamellett néhány bámulatos 
manővere ellenére az ezzel a számszerűleg erős hadsereggel indított 
bánáti hadjárat nem hozott tartós eredményt, de számításba kell ven
nünk, hogy a tehetségtelen magyar tábornokkal való együttműködés 
megkötötte a kezét. A nagy orosz erők erdélyi betörése és a magyarok 
ezt követő vereségei visszaszólították Bemet első hadjárata színterére. 
Miután Moldva elözönlésével hiába próbált az ellenség hátában elte
relő hadműveletet végrehajtani, visszatért Erdélybe, ahol július 31-én 

93 MEM. 14. k. 117—120. O. 
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Segesvárnál a Lüders vezette háromszorta erősebb orosz csapatok tel
jesen szétverték . . . Miután összeszedte hadereje maradványát, augusz
tus 5-én másodszor is megrohamozta Nagyszebeni de erősítések hiá
nyában csakhamar újra el kellett hagynia a várost, és augusztus 7-én, 
egy szerencsétlen csata után ismét visszatért Magyarországra, ahová 
még idejében érkezett, hogy tanúja lehessen a temesvári döntő csata 
elvesztésének. Miután a megmaradt magyar erőkkel Lúgosnál hiába kí
sérelte meg az utolsó ellenállást visszatért Erdélybe, ott hatalmas túl
erővel szemben tar tot ta a terepet egészen augusztus 19-ig, mikor is kény
telen volt török területre menekülni."94 

Marx és Engels helyesen rajzolták fel Bem József tábornok szerepét 
az 1848—49-es magyar szabadságharcban, de hadvezéri tevékenységé
nek megítélésénél néhány pontatlanságra rá kell mutatnunk. Bem 
1848. december 5-én vette át az erdélyi hadsereg parancsnokságát és 
rövid idő alatt felszámolta a vereségek hatására a csapatok körében 
uralkodó demoralizáltságot és mintegy 13 000 főnyi ütőképes seregét 
újjászervezte. Ebben a munkában támogatták a kormányszervek és a 
tisztikara is, de a nemzetiségek — olyan mértékben, mint ahogy azt 
Marx és Engels feltételezte — nem. Nem róható fel Bemnek, hogy 
csapatait nem sikerült teljesen a reguláris elveknek megfelelően kiké
pezni és átszervezni. Bem sikerének az volt az alapja, hogy elvetett 
minden katonai sablont, felhasználta seregének forradalmi szellemét 
és a harcokban, a forradalmi hadviselésnek megfelelően, a legváltoza
tosabb formákat alkalmazta. Bem helyes politikájának köszönhette, 
hogy jelentős eredményeket ért el a nemzetiségekkel való megegyezés 
terén, de az is tény viszont, hogy a magyar kormánybiztosok nem 
terveztek semmiféle oktalan kegyetlenkedéseket a nem magyar népek 
körében Erdélyben. Bemnek 1849 márciusra sikerült az ellenségtől 
Erdélyt megtisztítania, de Gyulafehérváron kívül Déva és az Erdélyi 
Érchegység is az ellenség kezében maradt. 

1849 áprilisában a bánáti hadművelet során Vécsey Károly tábornok 
nem volt hajlandó együttműködni Bemmel, de ez nem a tehetségte-
lenség jele. Egyszerűen arról volt szó, hogy Vécsey nem akart enge
delmeskedni egy lengyel tábornoknak. Bem Erdély után — Temesvár 
kivételével — a Bánságot is visszaszerezte. Bem forradalmi hadmű
vészete elvetette kora merev dogmáit és jellemzői voltak az erőkkel 
való gyors és meglepetésszerű manőver, a támadás helyének és ide
jének jó kiválasztása, az ellenség várható tevékenységének helyes 
mérlegelése, az együttműködés kitűnő megszervezése, a harcrend mes
teri felállítása és irányítása, az ütközetekben az ellenség megsemmi
sítésére való maximális törekvés stb. Bem és hadseregének tevékeny
ségét Erdélyben nem a partizánhadviselés jellemezte és 1849. augusz
tus 9-én Bem nem tanúja, hanem a magyar sereg fővezére volt a 
vesztes temesvári csatában. Bem minden kísérlete dacára Lúgosnál 
nem álltak ellent a teljesen demoralizálódott és széthullóban levő 
magyar csapatok az ellenséges túlerőnek. 

94 Uo. 118—120. O. 
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1858 februárjában írta meg Engels a „Buda" címszót,95 amelynek 
legnagyobb része Budavár májusi ostromát és a további hadművele
tek terveit ismerteti és értékeli. A marxista hadtörténetírás lényegé
ben ma is ezt az álláspontot fogadja el, ezért érdemes idéznünk En
gels hadművészeti megállapításait : 

„A legutóbbi ostrom 1849 májusában volt, amikor a magyar hadse
reg Görgey parancsnoksága alatt a királyság nyugati határáig kergette 
vissza az osztrák csapatokat, A további hadműveleteket illetően két 
terv merült fel: az egyik az volt, hogy a nyert előnyt kihasználva, 
saját területén teljes erővel tovább üldözik az ellenséget, szétszórják 
erőit, még mielőtt az akkor Magyarország ellen vonuló oroszok meg
érkezhetnek, és megpróbálják Bécset forradalmasítani; a másik az, 
hogy Komárom előtt védelmi állást foglalnak el és egy erős hadtestet 
elvezényelnek Buda ostromára, ahol az osztrákok visszavonulásukkor 
helyőrséget hagytak hátra. Görgey azt állítja, hogy az utóbbi tervhez 
ragaszkodott Kossuth és Klapka; Klapka azonban kijelenti, nincs 
tudomása arról, hogy Kossuth ilyen parancsot adott és tagadja, 
hogy ő maga ezt a lépést valaha is tanácsolta volna. Görgey és 
Klapka írásainak összehasonlítása alapján azonban, be kell valla
nunk, hogy továbbra is igencsak kétséges, kit kell hibáztatni a Budára 
vonulásért, és hogy Klapka bizonyítékai semmiképpen sem perdöntők. 
Görgey azt is mondja, hogy elhatározását ezenkívül megszabta a tá
bori tüzérségi lőszer és egyéb készletek teljes hiánya és az a meggyő
ződése, hogy a sereg nem lett volna hajlandó átlépni a határt. Min
denesetre az összes támadó hadműveleteket leállították, és Görgey 
30 000 emberrel Buda alá vonult. E lépéssel elvesztegették Magyaror
szág megmentésének utolsó eshetőségét. Az osztrákoknak módot adtak 
arra, hogy vereségeikből talpra álljanak és újjászervezzék erőiket, s 
hat héttel később, amikor az oroszok Magyarország határán megjelen
tek, az osztrákok 127 000 katonával ismét előrenyomultak, 2 tartalék
hadtest felállítása pedig folyamatban volt. Ilyenformán Buda ostro
ma a fordulópontja az 1848—49-es magyar háborúnak, s ha valóban 
voltak valaha árulás jellegű kapcsolatok Görgey és az osztrákok kö
zött, azok bizonyára ez idő tájt szövődtek."96 Engels a továbbiakban 
részletes hadtörténeti leírását adja Budavár 1849., májusi ostromának 
és elfoglalásának. 

Engels Budavár ostroma kapcsán a további hadműveleteket ille
tően két tervről ír. Valójában ez időben nem két terv volt, hanem 
két lehetőség között választhattak. Görgey, a honvédsereg főparancs
noka, ahelyett hogy folytatta volna a megvert ellenség főerőinek ül
dözését a teljes megsemmisítésig, Bécs helyett Buda alá vonult a csa
patokkal és május 4-én felkészületlenül megkezdte a vár ostromát. 
Görgey a politikai elgondolásának — az osztrákokkal való egyezkedés 
— megfelelőbb lehetőséget dolgozta ki haditervvé. Kossuth kezdetben 
nem ismerte fel a veszélyt és helyeselte ezt a lépést, mivel Budát 
minél hamarabb magyar kézben kívánta látni. Buda elfoglalása két-
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ségtelenül jelentős erkölcsi erőt adott az országnak a harc folytatásá
hoz, de ez nem állt arányban azzal a hadászati hátránnyal, amelybe 
így a magyar hadsereg került. Később Kossuth már hiába kérte és 
parancsolta, hogy folytassák az osztrák főerők üldözését a megsem
misítésükig, Görgey azt nem hajtotta végre. Kossuth ugyanis rövid 
idő után felismerte, hogy hadászatilag óriási baklövést követett el 
Görgey, mert az ostrom elhúzódott és ez időt biztosított az osztrák 
hadsereg újjászervezésére és a cári csapatoknak a Magyarország el
leni felvonulás befejezéséhez. 

Az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc hadtörténetével 
kapcsolatos engelsi gondolatok helyet kaptak Marx 1860-ban írt „Vogt 
úr" c. munkájában is.97 Marx többek között néhány nagyon fontos 
kérdésben mondott véleményt a magyar függetlenségi háborúról, s 
ezek híven tükrözik Engels korábbi megállapításait. Marx ebben az 
írásában Lapinskit89 és Urquhartot99 is idézve illusztrálta a polgári és 
katonai felső vezetés közötti szakadékot, amely elsősorban Kossuth 
Görgeyvel szembeni erélytelenségében nyilvánult meg, és ami igen 
károsan hatott a magyar hadsereg vezetésére és tevékenységére. Marx 
— elemezve az 1848—49-es magyar háború utolsó szakaszának hadi
eseményeit — kijelentette, hogy „Klapka a magyar forradalom egyik 
legjobb tábornoka volt".100 E megállapítása mellett élesen bírálta 
Klapka tábornoknak Komárom védelme alatt elkövetett súlyos kato
nai hibáit. Rámutatott arra, hogy „Görgey és Klapka emlékiratai egy
aránt hangosan tanúskodtak Klapka jellemének és politikai tisztán
látásának fogyatékosságáról. Mindazok a hibák, amelyeket Komárom 
védelme során elkövetett, ebből a fogyatékosságból származtak".101 

Marx elítélte a szégyenteljes kapitulációt, amelyben „ . . . a legcseké
lyebb garanciát sem kötötték ki sem Magyarország számára, de még az 
osztrákok kezében levő forradalmi tábornokok számára sem. És rá
adásul a kapitulációs feltételeket a kapkodó sietségben olyan félre-
érthetően és kétértelműén is fogalmazták, hogy ez Haynaunak később 
megkönnyítette a megsértésüket."102 

A Marx és Engels levelezésében és műveiben található hadtörténeti 
feljegyzésekből, leírásokból, értékelésekből és megállapításokból mo
zaikszerűen összeállítható az 1848—49-es „magyar háború" hadtörté
netéről alkotott engelsi kép. A hadtörténész számára különösen tanul
ságosak és figyelemre méltóak Engelsnek a háború periodizációjával 
összefüggő hadieseményeket, a politika és hadászat kapcsolatát, a pol
gári és katonai vezetés viszonyát, a hadügy különböző területeit — 
hadseregépítést, a katonai kiképzést és nevelést, a fegyverzetet és 

97 Uo. 506—518. o. 
98 Lapinski, Theopfil: Feldzug der ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849. Selbsterlebtes. 
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99 Urquhart, David: Visit to the Hungarian Exiles at Kutayah etc. Appendix. Corres
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felszerelést, a hadművészetet — vizsgáló és értékelő, sok vonatkozás
ban mély összefüggéseket feltáró írásai. 

Tanulságként levonhatjuk a következtetést: a magyar marxista had
történetírás egyik legszebb feladatának kell tekintenünk, hogy Engels 
útmutatásait és az általa ajánlott módszert figyelembe véve elké
szítse az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc ösz-
szefoglaló hadtörténetét. Ez a szintézis régi adósságot törlesz
tene és nagyon fontos társadalmi és honvédelmi igényt elégítene ki. 
E szerény írásunk mindenekelőtt az 1848—49-es magyar polgári for
radalom és szabadságharc marxista összefoglaló hadtörténeti feldolgo
zásához kívánt ösztönzést adni. Ennek a nem könnyű feladatnak a 
megoldását maga Engels segítette elő azzal, hogy elmélyülten foglalko
zott az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc had
történeti kérdéseivel. Lehet vitázni arról, hogy egyes hadtörté
neti főleg hadművészeti kérdésekben, vagy értékelésekben Engels 
objektív vagy szubjektív álláspontot képviselt-e, hogy túl optimista 
vagy pesszimista-e az a hadtörténelmi kép, amelyet felrajzolt, hogy 
elegendő hiteles forrással és adattal rendelkezett-e vagy sem és így 
tovább. De megítélésünk szerint, minden probléma ellenére, végső so
ron vezérfonalul szolgálnak Engels kutatási 'módszerei és elemzései a 
magyar hadtörténészek számára az 1848—49-es magyar polgári forra
dalom és szabadságharc hadtörténetének monografikus feldolgozásához. 



HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

AZ OROSZORSZÁGI SZOCIALISTA FORRADALMAT KÖVETŐ 
OSZTRÁK-MAGYAR HADIFOGOLY-POLITIKÁRA VONATKOZÓ 

DOKUMENTUMOK 

(1917—1918) 

JÓZSA ANTAL—VAJDA ALAJOS 

Az első világháború utolsó előtti évében határozott fordulat állt be 
az Osztrák—Magyar Monarchia külpolitikájában. A kormányon levő 
politikusok egyre szélesebb köre támogatta a megegyezéses béke érde
kében tett tapogatódzásokat. 

A puhatolódzásokkal egyidőben kerültek előtérbe a várható lesze
relés problémái is, amelyek már 1916 végétől mindinkább foglalkoz
tat ták a hadvezetőségeket és a kormányokat. Ezekhez kapcsolódott a 
hadifoglyok jelentős népgazdasági szerepének tanulmányozása, mun
kaerejük későbbi pótlásának kérdése. 

Az oroszországi szocialista forradalom után alig telt el egy hónap, 
amikor 1917. december 6-án Breszt-Litovszkban aláírták a 10 napos 
fegyvernyugvást, majd 15-én a fegyverszüneti szerződést. Ezt köve
tően már 1917 végén Petrográdon tárgyalások kezdődtek a központi 
hatalmak és Szovjet-Oroszország képviselői között a hadifoglyok hely
zetének megjavításáról, a beteg hadifoglyok és a polgári internáltak 
mielőbbi kölcsönös kicseréléséről. 

Az általános hadkötelezettség alapján kiegészített haderők állomá
nyának alakulását jelentősen befolyásolta a hátország létfontosságú 
gazdasági ágainak munkaerő-ellátása. Az ipari termelés folyamatos 
biztosításának érdekében jelentős számban történtek felmentések a 
katonai szolgálat alól. A felmentések arányát többek között hadifog
lyok alkalmazásával lehetett csökkenteni. A foglyok hazatérésének 
megkezdése után viszont gondoskodni kellett munkaerejük pótlásáról, 
ami viszont közvetlenül kihatott a hadsereg személyi állományának 
alakulására. 

A fogolykérdés sem Németországban, sem Ausztria—Magyarorszá
gon nem jelentkezett sablonosán. Az eltérés a Breszt-Litovszkban alá
írt különbéke életbe lépése után a kicserélésre kerülő hadifogoly
tömegek pótlásának különböző megoldási lehetőségeiben rejlett. 
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A német kormány és hadvezetőség abból kiindulva, hogy lényege
sen több orosz hadifogoly volt a birtokában, mint amennyi birodalmi 
német hadifoglyot őriztek Oroszországban, kevésbé volt érdekelt az 
Oroszországgal folytatandó hadifogoly-cserében, mint az Osztrák— 
Magyar Monarchia. A német szárazföldi csapatok vezérkari főnöke 
1917. december 21-én Arz gyalogsági tábornokhoz intézett táviratá
ban leszögezte: „Az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások alkal
mából a hadifogolycsere különös fontosságú. Németország 1 200 000 
orosz hadifogollyal rendelkezik, akik közül 650 000 dolgozik a mező-
és erdőgazdaságban, 230 000 az iparban, 205 000 a megszállt terüle
tek üzemeiben. A maradék: tisztek, munkaképtelenek stb. 

Egy egyszerű kölcsönös csere folytán Németország megközelítően 
1 100 000 embert kitevő munkaerőt veszítene. Ez a jelenleg fennálló 
munkaerőhiány mellett egyszerűen lehetetlen, az egész gazdasági élet 
összeomlásához vezetne."1 A német hadvezetés mindössze 100 00Ö 
munkaképes, vagy katonai szolgálatra is alkalmas német hadifogoly 
hazatérésére számított Oroszországból.2 

Ezzel szemben az Osztrák—Magyar Monarchia a hátország munka
erő-igényét és részben a haderő pótlását is az Oroszországból hazaté
rőkkel kívánta megoldani. 

Komoly érdekellentétek jelentkeztek szovjet-orosz és osztrák—ma
gyar viszonylatban is. A szocialista forradalom elvei ütköztek össze 
az eddigi gyakorlattal, a nemzetközi hadijoggal, a burzsoá államok ha
difogoly-politikájával. Érvényre jutottak olyan tényezők is, amelyek 
csak részben, vagy egyáltalán nem álltak kapcsolatban a hatalom jel
legével. 

Ausztria—Magyarország még folytatta a háborút, Szovjet-Oroszor
szág befejezte azt, s haderejét gyors ütemben szerelte le. A töme
gesen hazaáramló katonák valósággal kiszorították az iparban és me
zőgazdaságban dolgozó hadifoglyokat. A szocialista forradalom meg
szüntette a hadifoglyok kényszermunkáját, a hatalmat kezükbe ragadó 
szovjetek — amennyiben bolsevik vezetés alatt állottak — széles po
litikai szabadságjogokat biztosítottak a szocialista hadifogoly-szervez
kedés számára, elősegítették a hadifoglyok mielőbbi hazatérését. Re
mélték, hogy a hazatérő oroszországi tapasztalatokkal rendelkező ha
difoglyok a forradalmi eszmék németországi és ausztria—magyaror
szági terjesztőivé válnak. 

Ezzel szemben a Monarchia kormánya és katonai vezetése nem 
akart azonnal — a tavaszi mezőgazdasági munkák befejezéséig — le
mondani az orosz hadifoglyok olcsó munkaerejéről. A németektől el
térően, akik a háború végéig görcsösen ragaszkodtak az orosz hadi
foglyok munkaerejéhez, Ausztria—Magyarország 1918 júliusától a 

1 Haus- Hof- und Staatsarchiv (továbbiakban HHSta.) Wien. Ministerium d. Äussern. Pol. 
Arch. Liasse Krieg 70/7. Karton rot 1056. Fol. 724. 

2 Oroszországban a Nemzetközi Vöröskereszt kimutatása szerint 2082 birodalmi német tiszti 
és 165 000 legénységi hadifogoly volt, ezzel szemben a Monarchia hadseregének 54 146 tisztje, 
valamint 2 050 000 legénységi állományú katonája esett orosz fogságba, vagyis a németeknek 
több mint tízszerese. (Elsa Brändström: Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien 
1914—1918. Berlin, 1922., 8. o. 
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szállítási lehetőségektől függően nem gördített akadályt az orosz 
foglyok tömeges kicserélése elé. 

A központi hatalmiak a breszt-litovszki béke ratifikálása után olyan 
állam fogságába esett katonáit engedték szabadon, ahol szocialista for
radalom zajlott le, s olyan saját hadifogoly tömeg fogadására kellett 
felkészülniük, amely tanúja volt, vagy esetleg részese is az orosz
országi osztályharcnak.3 

A várható intézkedések érdekében az osztrák—magyar hadvezetés 
felmérte a hátországban dolgozó és a táborokban élő foglyok nemzeti 
megoszlását. Az olaszok, szerbek, franciák kivételével, akik ellen még 
folyt a háború, a foglyok döntő többsége (oroszok, ukránok, beloruszok, 
muzulmánok, románok stb.) kicserélés előtt állott. A csere lebonyolí
tása, a munkaerő-kiesés pótlása a hadifogolyügyben összehívott tárca
közi értekezletek témájává vált. 

1918. január 1-én a Monarchiában 1 309 394 hadifoglyot tartottak 
nyilván. Ebből 908 000 főt tettek ki az orosz hadsereg fogságba esett 
katonái és tisztjei. Ehhez járult még 40 000 orosz katona, akik a 
szovjet—román konfliktus miatt Ausztria—Magyarországon kerestek 
menedéket, vállalva az átmeneti internálás terhét.4 A jogilag hadi
foglyoknak tekintett, de bizonyos feltételek mellett hazabocsátott len
gyel és ukrán foglyok egy része feltehetően hiányzik ebből a létszám
ból.5 

A hadrakelt sereg hadtápszerveinél 362 517 foglyot foglalkoztattak, 
ebből 247 477 volt az orosz hadsereg egykori katonája, a hátország
ban munkahelyeken és táborokban 946 877 főt tartottak nyilván. Ebből 
660 000 fő oroszországi illetőségűnek számított. Az utóbbiak nemzeti 
megoszlásáról, valamint gazdasági felhasználásáról készültek kimuta
tások. Figyelembe véve a foglyok mozgatását, az egyik munkahelyről 
a másikra való átszállítását, a harcoló csapatoknál és a hátországban 
dolgozók folyamatban levő cseréjét, a végösszegekben jelentős eltéré
sek mutatkoznak. Számunkra a legérdekesebb ezúttal a különböző gaz
dasági ágakban dolgozó foglyok nemzeti megoszlása (1. sz. táblázat), 
amely 684 300 hadifogolyról készült. Ebből hiányzik az állandó tábo
rokban elhelyezettek létszáma, akik közül 46 678 dolgozott a táborok 
intézményeiben és a hozzájuk kapcsolt üzemekben. A kezelés alatt 

3 Az utóbbiak hazatéréséről és a velük szemben folytatott politikáról már jelent meg 
tanulmány és forráspublikáció : 

Józsa Antal: A breszt-litovszki béketárgyalások és a hadifogolycsere. (1917. december 
22—1918. október 31.) ; Hadtörténelmi Közlemények (továbbiakban HK.) 1965. 2. sz. 256—282. o. ; 
A magyar hadifoglyok hazatérése Szovjet-Oroszországból. Közli: Józsa Antal—Gazsi József: 
HK. 1961. 2. SZ. 792—854. o. 

4 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL.) HM 1918 Mg. b. tétel 155. alapsz. — Ein. 
Mg. b. oszt. 5665; sz. 

5 Egy 1918. szeptember 22-én készült kimutatás, amely a hadifoglyok tartásdíjának köl
csönös elszámolása céljából készült, olyan adatokat tartalmaz, amely szerint a jelzett időben 
még 108 284 lengyel és 184 580 ukrán hadifogoly tartózkodott az osztrák—magyar táborokban, 
ugyanakkor az 1918. január 1-i kimutatás szerint a hátországi táborokban és munkahelyeken 
18 577 ukránt és 23 286 lengyelt tartottak nyilván. A hadrakelt sereg hadtápszerveinél fog
lalkoztatottak nemzetiségi megoszlása csak részben ismert, feltehetően a különbség egy 
részét itt kell keresnünk. (Kriegsarchiv. Wien. (továbbiakban KAW) K. 10. Kgf. Abt. 10—20/ 
1—3925; AOK. Op Abt. 1917—1918. F. 666. 17. fol.; HL. Ft. 427. doboz. 151—456.) — 1918 szeptem
berében a kimutatás olyan célzattal készült, hogy minél magasabb fogolylétszámot mutas
sanak ki a Monarchiában, ezzel is mérsékeljék azt az összeget, amit Ausztria—Magyarország
nak a fogolylétszámok eltérése miatt, Szovjet-Oroszországnak kellett volna fizetnie. 
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i. sz. táblázat 
Kimutatás az 1918. január 1-én Ausztria—Magyarország területén 

hátországi munkán levő hadifoglyok nemzetiségi megoszlásáról 

Nemzet iség A mező
gazdaságban Az i pa rban A mi l i ta r i zál t 

üzemekben 
Az á l lami 
üzemekben 

Az e rdő 
gazdaságban Összesen 

Orosz 291 425 57 300 88 916 33 715 8 957 480 313 

Olasz 20 302 24 496 23 027 6 356 2 022 76 203 

M o h a m e d á n 100 1599 374 25 3 2 101 

Szerb 56 964 14 622 6 867 1498 829 80 780 

U k r á n 9 781 1003 1541 427 175 12 927 

Lengyel 14 074 2 732 2 472 147 151 19 576 

R o m á n 11298 — — 1096 — 12 394 

F r a n c i a — 2 4 — — 6 

összesen : 403 944 101 754 123 201 43 264 12 137 684 300 

Jelzet: Kriegsarchiv. Wien, AOK. Op. Abt. 1917—1918. F. 666. 17. fol. 



2. sz. táblázat 

Kimutatás az 1918. január 1-én Ausztria—Magyarország területén 
a hátországi táborokban tartózkodó hadifoglyok 

nemzeti megoszlásáról 

Nemzetiség Ausztriában Magyarországon összesen 

Orosz 49 627 28 580 78 207 

Olasz 94 009 6 904 100 913 

Mohamedán 369 — 369 

Szerb 13 383 8 352 21735 

Ukrán 5 650 — 5 650 

Lengyel 2 311 1399 3 710 

Román 1270 6 940 8 210 

Francia 259 — 259 

Angol 92 — 92 

összesen : 166 970 52 175 219 145 

Jelzet: Kriegsarchiv. Wien, AOK. Op. Abt. 1917—1918. F. 666. 16. fol. 

álló betegek és rokkantak 55 382 főt tettek ki.6 (2. sz. táblázat.) Az 
arányok az ukránok és a lengyelek kivételével reálisaknak tűnnek. 
A foglyok elhelyezése az 1915—1916-os állapotokhoz képest alig 
változott.7 727 738 hadifogoly közül viszonylag a legtöbben a magyar 

6 A pótlásügyi főnök kimutatása szerint a táborokban 219 145 fő volt 1918. január 1-én. 
Ebből 105 000 főt tettek ki az oroszországi illetőségű foglyok. A tábori intézményekben és 
az ezekhez tartozó üzemekben 47 678 fogoly dolgozott, 56 779 volt beteg és rokkant, 83 841 
munkaképes fogolyból 50 200-at átadtak, 21 834 főt tettek ki az olasz fogoly szakmunkások és 
11 810 fogoly állt mint munkaerőtartalék a rendelkezésre. (HL. HM. Ein. Mg. b. oszt. 5665. 
sz. ; 1918. Mg. b. tétel. 155. alapsz.) 

7 Lásd az osztrák—magyar hadifogoly politikáról a múlt évben megjelent forrásközle
ményt: Józsa Antal—Vajda Alajos: Dokumentumok az Osztrák—Magyar Monarchia első 
világháborús hadifogoly politikájának kialakulásáról (1914—1916). — HK, 1971. 4. sz. 713— 
761. o. 
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3. sz. táblázat 
A hátországban különböző munkahelyeken 

dolgozó hadifoglyok területi megoszlása 1918. január 1-én 

Az alkalmazási 
ág Ausztriában Magyar

országon 
Bosznia— 

Hercegoviná
ban 

A Monarchián 
kívül 

A mező
gazdaságban 146 240 291 597 551 — 

Az iparban 47 671 54156 3096 41 

A militarizált 
üzemekben 63145 61963 559 1999 

Az állami -
üzemekben 15 773 27 505 — 628 

Az erdő
gazdaságban 2 029 6 934 3651 200 

Összesen : 274 858 442 155 7857 2868 

Jelzet: Kriegsarchiv. Wien, AOK. Op. Abt. 1917—1918. F. 666. 16. fol. 

mezőgazdaságban és iparban dolgoztak (3. sz. táblázat), viszont az 
állandó táborokban az osztrák tartományok területén tartózkodott 
több fogoly. 

A hadrakelt sereg hadtápszerveinél a foglyok megoszlása az alábbi 
volt: az észak-keleti arcvonalon 194 288 fő (ebből 138 898 oroszországi 
illetőségű), a dél-nyugati (olasz) arcvonalon 127 292 fő (ebből 92 067 
oroszországi illetőségű), s a dél-keleti (balkáni) arcvonalon 40 927 fő 
(ebből 16 778 oroszországi illetőségű). 

A háború utolsó előtti évében az arcvonalak hadtápszerveinél al
kalmazott hadifoglyok száma a hátország rovására növekedett. A Had
sereg-főparancsnokság felismerte ezt a folyamatot, megállapította, 
hogy a harcoló seregekhez irányított teljes értékű munkaerőt jelentő 
foglyok helyett számszerűen is kevesebb embert küldtek vissza a hát
országnak. (Lásd az 1. sz. dokumentumot.) 

A breszt-litovszki fegyverszünetig az élőerő-igénybevétel, a harcban 
álló csapatok pótlása, a hátország életfontosságú termelési ágainak 
munkaerő-ellátása a tartalékok kimerülése következtében nagy feszült
séget jelentett. A keleti arcvonal leépítésének megkezdése enyhülést 
eredményezett. 

1918. január 1-én a hadköteles korú férfilakosság több mint 70 szá
zaléka teljesített katonai szolgálatot, összesen 4 410 000 tartozott a 
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haderő állományába, ebből 2 850 000 teljesített szolgálatot az arcvona
lakon, 1 560 000 pedig a póttesteknél, a hátországi parancsnokságokon 
és intézményeknél.8 A mintegy 1 256 000 felmentetten, valamint a 
rokkantakon kívül a hátországban még 2 700 000 tizennyolc és ötven 
év közötti férfi volt, akik katonai szolgálatra alkalmatlanok voltak. 
Az 1900-ban született sorkötelesek száma 471 000 főt tett ki. Az utób
biak soraiból mintegy 140 000, illetve 100 000 frontszolgálatos katonát 
állított ki a pótlásügyi főnök. Ehhez járul még mintegy 500 000 pót
testeihez bevonuló lábadozó. Az említett forrásokból a harcoló csapa
tok emberszükségletének mindössze a felét tudták fedezni. 

Az igények másik részét a pótlásügyi főnök részint a felmentettek 
számának csökkentése, részint az Oroszországból hazatérő hadifoglyok 
soraiból kívánta fedezni. A felmentettek felülvizsgálása és behívása 
mindössze 122 000 embert jelentett a hadseregnek 1918 első felében, 
a pótlás nagyobbik részét a hazaérkező hadifoglyok jelentették. 1918 
áprilisának végéig 380 000, június végéig 517 000 ember érkezett haza 
Oroszországból.9 

Bevonultatásuk és a harcoló csapatokhoz történő irányításuk az elő
ző politikai szűrés u tán nem jelentett azonban jelentős erőnövekedést, 
mivel ezzel párhuzamosan haza kellett engedni az oroszországi ille
tőségű foglyokat. Távozásuk elsősorban a Monarchia munkaerő-tarta
lékának csökkenését jelentette. 

Az osztrák—magyar hadvezetés, addig míg nem pótolhatta a kieső 
hadifogoly munkaerőt, igyekezett visszatartani a munkahelyeken az 
oroszországi illetőségű foglyokat. Az így kieső munkaerő pótlását vi
szont összekötötte a haderő személyi állományának fiatalításával, az 
1867, 1868, 1869-es évjárat hosszú szabadságolásával.10 

A hadsereg élelmezési nehézségei, a hadianyag-utánpótlás akado
zása, a ruha- és lábbeli ellátásban mutatkozó krízis, az emberanyag
utánpótlás jelentőségét 1918 tavaszától hát térbe szorította, mivel a 
harcos állománynak hadianyaggal való ellátása is leküzdhetetlen ne
hézségeket okozott. 

A breszt-litovszki fegyverszünet megkötése után előtérben a hadi
foglyok helyzetének megjavítása állott, a csere kérdése a békekötésig 
háttérbe szorult. 

A Hadsereg-főparancsnokságot képviselő Pokorný Hermann alezre
des 1917. december 19-én jelentette, hogy az aznap Breszt-Litovszkban 
tartott értekezleten, amelyen ia német és osztrák—magyaron kívül a 
szovjet-orosz, valamint az ukrán delegáció tagjai is részt vettek, a 
hadifogoly kérdést tárgyalták. 

Altvater11 tengernagy, a szovjet-orosz delegáció tagja az alábbi ja
vaslatot terjesztette elő: 

8 Österreich—Ungarns letzter Krieg. Redigiert durch Edmund Glaise von Horstenau und 
Rudolf Kiszling. Bd. VII. Das Kriegsjahr 1918. Wien 1938. S. 41. 

9 Uo. 42—43. o. 
10 A 49—51 évesek szabadságolása 1918 márciusában mintegy 300 000 embert jelentett a 

hátország számára. (1. sz. 45. o.) 
11 Altvater, Vaszilij Mihajlovics (1883—1919) ellentengernagy, 1917-ben az Északi Front 

haditengerészeti főnökségének parancsnoka, az októberi forradalom után a szovjethatalom 
szolgálatába lép, részt vesz a breszt-litovszki béketárgyalásokon. A szovjet haditengerészet 
egyik szervezője, 1919 októberétől a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsának tagja. 
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„1. A hadi- és polgári foglyok és internáltak bizottságokat választ
hatnak, melyek tartják a kapcsolatot a többi hadifogollyal, rendezik 
ez utóbbiak gazdasági helyzetét, valamint belső rendjét. 

2. A kényszermunkát eltörlik. Ezzel összefüggésben: 
a) Mindazok, akik jelenleg dolgoznak, ugyanolyan bért kapnak, mint 

a helyi munkások (amit kétoldalúan állapítanak meg). 
b) Azok a személyek, akik nem kívánnak üzemekben dolgozni, me

zőgazdasági munkára is beoszthatok. 
c) A vállalkozó és a fogolymunkások viszonyát egy külön bizott

ság szabályozza, melynek a foglyok képviselője is feltétlenül tagja. 
d) A hadifoglyokat képviselőjük jelenlétében munkába indulásuk 

előtt orvosi vizsgálatnak kell alávetni. 
e) A rokkantak és a munka alatt beteggé váltak orvosi bizonyítványt 

kapnak. 
f) Azoknak a foglyoknak, akik orvosi bizonyítvánnyal rendelkez

nék, joguk van kártérítési keresetre a vállalkozóval szemben, ennek a 
nagyságát kétoldalúan kell megállapítani."12 

A német delegáció erősen támadta a javaslatot. Az előterjesztésben 
szereplő kérdéseket a hadifogoly ügyben Petrográdon összeülő vegyes 
bizottságnak, valamint a megkötendő békeszerződésnek kellett szabá
lyoznia. A kártérítések kérdését csak a békeszerződés pénzügyi ren
delkezéseinek tárgyalása alkalmával volt hajlandó a német és osztrák— 
magyar fél megvitatni. 

A tárgyalások alkalmával világosan kitűnt, hogy a szovjethatalom 
képviselői lényeges jobbulást kívántak a központi hatalmaknál elérni 
az orosz hadifoglyokkal való bánásmódban; csökkenteni próbálták 
munkaerejük kizsákmányolásának mértékét, lehetővé szerették volna 
tenni részükre a katonai jellegű üzemekben végzett munka retorzió
mentes megtagadását. 

A központi hatalmak képviselői a kapott direktíváknak megfele
lően elutasították azt a törekvést, hogy az oroszországi szocialista for
radalom szellemét, ha korlátozott mértékben is, érvényre juttassák az 
orosz hadifoglyok jogi státusának megítélésében, valamint a velük 
való bánásmódban. Ezt az igyekezetet figyelhetjük meg az 1917. de
cember 29-én Pétervárra érkezett német és osztrák—magyar küldött
ség tárgyalásai esetében is. 

A Péterváron tárgyaló bizottság felhatalmazása korlátozott volt, 
nem terjedt ki a szembenálló felek közötti politikai kérdések megvi
tatására. Feladata a beteg, rokkant hadifoglyok kicserélésével, vala
mint az egészséges hadifoglyok helyzetének megjavításával kapcsola
tos konkrét megállapodások kidolgozása volt.13 Ausztria—Magyaror
szágot a Külügyminisztérium részéről Josef Hempel főkonzul, Heinrich 
Wildner konzul és Ludwig Kleinwáchter képviselte, a Hadügyminiszté
rium megbízásából a minisztérium 10. osztályának vezetője, Kari 
Stutz ezredes, Heinrich Raabl minisztériumi főintendáns, a Hadse-

12 HHSta. Wien. Min. d. Äussern. Pol. Arch. Liasse Krieg 70/7. Karton rot 1056. 720. fol. 
13 HHSta. Wien. Min. d. Äussern. Pol. Arch. Liasse Krieg 70/10. Karton rot 1057. 85—86. foL 
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reg-főparancsnokság részéről Anton Reinhardt százados utazott Pet-
rográdra. 

Stutz ezredes hazatérése után részletesen beszámolt a tárgyalások 
menetéről. 

A tanácskozásokat megnyitó ülésre 1917. december 31-én került sor 
az egykori orosz Külügyminisztérium épületében. Az érdemi meg
beszéléseket 1918. január 1-én kezdték meg. Már a megnyitón felme
rült az orosz polgári foglyok elnyomott helyzetének a kérdése. Az ér
demi megbeszéléseknél bekapcsolódott a tárgyalásokba Mensikovszkij 
doktor, a hadifogolyügyek népbiztosi teendőit ellátó katonaorvos, egy 
tengerész és két polgári megbízott. Az utóbbiak az ügyeket illetően 
tájékozatlanok voltak, azért bevonták a munkába a polgári foglyok 
ügyeivel foglalkozó egykori tábornokot, valamint a tábornok segéd
tisztjét, Moszkaljov ezredest, továbbá a Fővezérkarban a hadifogoly
üggyel foglalkozó ezredest. Az utóbbi kivételével, aki polgári öltözet
ben jelent meg, valamennyien rendfokozati jelzés nélkül egyenruhát 
viseltek. 

A január 1-i ülésen két albizottságot alakítottak: az egyik a polgá
riak és a hadifoglyok ügyeivel, a másik a kulturális kapcsolatok újra-
felvételével foglalkozott. 

Tekintettel arra, hogy a békekötés >még nem történt meg, s az 
egészséges hadifoglyok cseréje nem indulhatott meg, a szovjet-orosz 
fél a tárgyaláson a fő figyelmet az orosz hadifoglyok németországi 
és ausztria—magyarországi helyzetének a megjavítására fordította, a 
kulturális kapcsolatok helyreállításának témakörén belül is arra töre
kedett, hogy a szocialista forradalom hazai eseményeiről a szovjet
hatalom kiadványai útján és ne a központi hatalmak ellenőrzése alatt 
álló sajtó révén értesüljenek a hadifoglyok. 

A központi hatalmak képviselői igyekeztek kikerülni az ilyen irá
nyú megegyezés lehetőségét, s a hangsúlyt az arcvonalon keresztül 
történő fogolycsere technikai kérdéseire helyezték. 

A január 2-i ülésen kiderült, hogy a polgári és a beteg hadifoglyok 
kicserélése csak a német és orosz csapatok érintkezési pontjain, Rigán, 
Dvinszken és Baranovicsin át lehetséges, az Ukrán Rada és a szovjet
orosz kormány közötti ellentétek miatt az osztrák—magyarok részé
ről javasolt átadópontok nem jöhetnek számításba. 

A szovjet delegáció az említett ülésen a távolabbi csere technikai 
kérdései helyett a hadifoglyok helyzete megjavításának konkrét tervét 
vetette fel újból, amelyet már Breszt-Litovszkban Altvater tenger
nagy részben ismertetett, ezúttal azonban a kérdések konkrétabban 
vetődtek fel. 

1. A hadifoglyok részére a szovjet delegáció ismét azonos munkaidőt 
és azonos bért követelt, ugyanakkor az Oroszországban törvénnyé vált 
8 órás munkaidő bevezetését kívánta Ausztria—Magyarországon és 
Németországban a fogoly munkaerő alkalmazása esetében. 

2. Minden kényszermunka megszüntetése mellett szállt síkra. 
3. A foglyok részére a legszélesebb önrendelkezési jogot követelte, 
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különösen a politikai gyűlések szervezésének és az azokon való rész
vételnek a jogát.14 

A szovjet követelés indokolt és időszerű volt. A szocialista forra
dalom győzelmére való spontán reagálásokat a foglyok között az oszt
rák—magyar hadvezetés kezdetben elnézte, majd hamarosan megtil
totta. Az 1917. november 20-án kiadott utasításban a tiltást az orosz 
foglyok terjesztette eszmék várható belpolitikai hatásával indokolta a 
Hadügyminisztérium. (Lásd az 1. sz. dokumentumot.) Az orosz fog
lyok forradalmasító hatása kétségtelenül nagyobb veszélyt jelentett a 
Monarchia fennálló társadalmi rendjére, mint a hadifoglyok belső for
radalmi szervezkedése. 

A szovjet javaslatokra adott német és osztrák—magyar válasz alap
tétele az volt, hogy a hadifoglyokat minden érintett állam saját kato
nai szolgálatot teljesítő állampolgáraival szemben alkalmazott jogsza
bályok szerint kezeli. Ez azt jelentette, hogy a hadifoglyoktól is olyan 
munkateljesítményt vártak, mint az Osztrák—Magyar Monarchia ál
lampolgárától, sztrájk esetén is a dualista állam jogszabályai szerint 
jár tak él velük szemben.15 

A végrehajtás folyamán határozottan kitűnt Szovjet-Oroszország és 
Ausztria—Magyarország társadalmi rendje közötti alapvető különbség. 
Oroszországban a hadifoglyok széles politikai és gazdasági jogokhoz 
jutottak, a háborút folytató Monarchiában viszont a kicserélésig, a 
kényszermunka és a kizsákmányolás rendszere érvényesült. 

A hadifogoly-kérdésben hajlékonyabb osztrák—magyar fél nem
egyszer ütközött a tárgyalások előkészítése alkalmával a hadifogoly 
munkaerő minél tovább történő visszatartására törekvő német dele
gáció tevékenységét szabályozó instrukciókba, ugyanakkor a központi 
hatalmak képviselői a burzsoá-földesúri rend érdekeinek védelmét il
letően alapvető kérdésekben egységesen cselekedtek. A napokig folyó 
vitában egyik fél sem jutott egyetértésre a hadifoglyok jogainak, mun
kakörülményeinek a megítélésében. A központi hatalmak a fogoly 
tiszteknek a nemzetközi megállapodásokban lefektetett jogait, kivált
ságait igyekezték védelmezni, a szovjet kormány képviselői pedig a 
dolgozó hadifogoly-tömegek osztályérdekeit kívánták a kötendő egyez
ményben előnyösen rögzíteni. 

Stutz ezredes, a Hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztályának ve
zetője időközben megbetegedett, majd az elhúzódó vita befejezését 
meg sem várva, 1918. január 17-én hazautazott. 

A német és osztrák—magyar érdekellentétek a polgári és a beteg, 
valamint rokkant foglyok cseréjét illetően abban is megnyilvánultak, 
hogy Szovjet-Oroszország először a polgári foglyok cseréjét illetően 
Ausztria—Magyarország képviselőivel jutott megállapodásra 1918. ja
nuár 31-én. Hasonló megállapodás a németekkel csak később, február 
9-én született.16 

K HL. Az első v i l ágháború i ra ta i . 4360. cs. (3385) 1 bor í ték 4. i ra t , 40—41. fol. ; Kr iegs 
a r c h i v . Wien. KM 10. Kgf. Abt . Nr . 10—20/1—222. 

15 HL. Az első v i l ágháború u ra t a i . 4360. cs. 1. bor í t ék 4. i ra t , 43. fol. 
16 4oKyMeHTbi BHenmeň noAHTHKn C C C P ( t o v á b b i a k b a n ^oKyMeHTbi . . .) TOM 1. UOA pea. TPOMMKO 

A. A. H flp. MocKBa, 1957. cíp. 637—639., 640—647. 
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Az egyrészről Szovjet-Oroszország, másrészről Németország, Auszt
ria—Magyarország, Bulgária és Törökország között a beteg és sebesült 
hadifoglyok cseréjéről szóló megállapodás aláírására 1918. február 
7-én került sor. Az egyezmény az 1917. december 15-én Breszt-Li-
tovszkban kötött fegyverszüneti szerződéshez kapcsolódott, annak a k i 
egészítését szolgálta. 

Végeredményben az egyezményben a központi hatalmak elvi állás
pontja érvényesült. A nemzetközi hadi jog értelmében a foglyokra a 
fogságban tartó hatalom katonai jogszabályai voltak érvényesek, en
nek értelmében az egyezmény szövegébe — ha erre mód volt — 
a hadifoglyok helyzetének, munkaviszonyának rendezése és megjaví
tása (a kényszermunka eltörlése, 8 órás munkanap, a helyi munká
sokkal azonos bér stb.) nem került bele. 

A polgári személyek kicseréléséről szóló egyezmény korra való t e 
kintet nélkül valamennyi női internáltra, a 16 évnél fiatalabb és 45 
évnél idősebb férfira, valamint a katonai szolgálatra alkalmatlan 16— 
45 éves férfiakra vonatkozott.17 A beteg és sebesült hadifoglyok cse
réjére vonatkozó megállapodás kiterjedt mindazokra a személyekre, 
akik teljesen, vagy legalább 6 hónapig alkalmatlanok voltak a kato
nai szolgálatra. Konkrétan felsorolta az egyezmény azokat a sérülése
ket és betegségeket, amelyek fennforgása esetén az illető foglyot ka
tonai szolgálatra alkalmatlanná lehetett nyilvánítani.18 Ausztria—Ma
gyarország és Oroszország viszonylatában lehetővé tették, hogy az 55 
évesnél idősebb és 6 hónapnál tovább fogságban levő katonai személy 
is hazatérhet a sebesült és beteg foglyok cseréjének a keretén belül, 
így került haza február 16-án még a német csapatok februári táma
dása előtt Kusmanek gyalogsági tábornok, Przemyšl egykori parancs
noka, és annak adjutánsa.19 

A csereszállítmányok útvonalaira és az átadóállomások kijelölésére 
már az egyezményben konkrét utalást találhatunk. Az eddigi csere
útvonal, amely Svédországon keresztül vezetett, kiegészült a Rigán, 
Dvinszken és Baranovicsin áthaladó vasútvonalakkal, amelyek német 
ellenőrzés alatt állottak. Ausztria—Magyarország számára előnyösebb 
lett volna a Kovelen, Brodin és Podvolocsiszkon, valamint a Dunán és 
a Fekete-tengeren keresztül folytatott csere. Az Ukrán Rada és a 
szovjet-orosz kormány közötti ellentétek, valamint a változékony uk
rajnai hatalmi viszonyok azonban nem tették lehetővé, hogy az u tób
bi útvonalakon meginduljon a forgalom, az egyezmény viszont az 
említett vonalak felhasználását kedvező fordulat esetén kilátásba he
lyezte. 

A csereszállítmányok megindítását az egyezmény 1918. február 
10-ben jelölte meg. Ténylegesen a csere nagyobb arányú kibontako
zására jóval a breszt-litovszki békeszerződés aláírása után került sor. 

A beteg és sebesült foglyok, valamint a polgári internáltak cseréje 

17 Uo. 637. O. 
18 Uo. 639—640. o. 
i!) HHSta . Wien. Min. ű. Äusse rn . Pol. Arch . Liasse Krieg 10/10. Kar ton rot 1057. 150. fol . 

— K u s m a n e k min t a l t ábornagy eset t fogságba, előléptetése a fogsága idején tör tén t . 
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nein érintette a hátország munkaerő-tartalékait s közvetve sem befo
lyásolta a hadsereg ütőképességét, az egészséges hadifoglyok cseréje 
viszont, amely csak a békekötés után kezdődhetett meg, a Monarchia 
pótlásügye számára bizonyos előnyökkel kecsegtetett. Az utóbbi kilá
tásairól, az Oroszországgal kötendő különbéke utáni élőerő elosztásá
ról, s a célszerűnek látszó átcsoportosításokról tanácskozott Bécsben 
1917. december 29-én az a tárcaközi értekezlet, amelyet a pótlásügyi 
főnök kezdeményezésére hívtak össze. (Lásd a 2. sz, dokumentumot.) 

A tanácskozáson olyan főtisztek is megjelentek, mint Tombor Jenő 
alezredes, aki 1919-ben a Hadügyi Népbiztosságon töltött be felelős 
beosztást, Stromfeld mellett részt vett a magyar Vörös Hadsereg 
északi hadjáratának megszervezésében. A felszabadulás után kisgazda
párti képviselő volt, 1945 és 1946 között honvédelmi miniszter. A pót
lásügyi főnök megbízásából a vita alapjául szolgáló beszámolót Göm
bös Gyula vezérkari százados, az ellenforradalmi rendszer későbbi mi
niszterelnöke terjesztette elő. 

Az értekezlet résztvevőinek a Monarchia katonai összeomlása után 
élesen elváltak politikai útjaik, de a hadifoglyok kicserélése kérdésé
ben nem tért el alapvetően álláspontjuk, bár Tombor realisztikus meg
jegyzései sejtetik későbbi pályafutásának egyéniségében rejlő lehető
ségeit. 

Mint már említettük, a hadvezetés a hadsereg ütőképességének meg
őrzésére, az állomány felfrissítésére törekedett, s az idősebb, az 1867 
—1872-es születésű évjáratok hosszú szabadságolásával kívánta a hadi
fogoly munkaerőtől megfosztandó hadigazdaság igényeit kielégíteni. 

Az Oroszországból hazatérő foglyok évjárataikat tekintve a fiatalabb 
korosztályokból kerültek ki, s amennyiben egészségi állapotuk meg
engedte, a politikai és egészségügyi ellenőrzés, valamint az előírt 
szabadság letöltése után, pótlást jelentettek a hadrakelt seregek szá
mára. A tárcaközi értekezlet anyagához mellékelték az állomány-
átcsoportosítás kétfázisos vázlatát.20 (4. sz. táblázat.) A csere első 
fázisában a hadrakelt seregtől pótlás nélkül vonják el a 270 000 hadi
fogoly munkaerőt. A csere szempontjából ekkorra tervezték a tábo
rokban levő munkára nem kötelezett tisztek és legénységiek, valamint 
beteg és rokkant foglyok mintegy 85 000 főt kitevő tömegének haza
szállítását is. A Keletről hazatérő foglyok esetében a cserére felaján
lott és Oroszországba hazabocsátandók létszámának a kétszeresével (kb. 
700 000 emberrel) számoltak. 

A harcoló seregek állományfiatalítására a pótlásügyi főnök elkép
zelése szerint csak a csere második fázisában kerülhetett sor, amikor 
is a hadifogoly-táborokba való összpontosítás után megkezdik a há t 
országban különböző munkán levő foglyok 550 000 főt kitevő tömegé
nek a hazaszállítását Oroszországba. Ezúttal Oroszországból mintegy 
800 000 volt hadifogoly hazatérésével számoltak.21 Ekkorra tervezték 
az első fázisban hazatértek szabadságának a leteltét és azok bevonulá-

20 A jegyzőkönyvhöz mellékelték a csere technikai lebonyolításának elvi vázlatát is. 
21 HL. HM. Mg. a. és Mg. b. osztály. 1918. Mg. tétel. 155. ein. sz. 
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4»t sz» táblázat 

A PÖTLÁSÜGYI FŐNÖKSÉG TERVE A 

SZOVJET-OROSZ ÉS AZ OSZTRÁK-MAGYAR HADIFOGOLYCSERE LEbOWYOLITÁSARA 

I« Fázis Ausztria-Magyarország 

Oroszország 
Póttest 

2x(270 000+85 000) 
Átadóállomás 
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stb. 

Hadifogoly, 
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A hadrakelt sereg 

II. Fázis 

Oroszország 

•e 
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< CJ 
p~V* 
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Maradék /kb «tv 
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1867-68 r —" ^ 
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u nif 
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hadigazdaság 
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Hadifogoly
tábor 

A hadrakelt sereg 

Jelzet; HL. HM'. Mg. b. oszt. 1918. Mg. tétel 155. alapsz. Res. 
Nr. 101 111/3. 1. az. melléklet. 



sát póttesteikhez, majd ott a menetzászlóaljakba történő besorolásu
kat. 

A fogolycsere lebonyolítására legkevesebb 6 hónapot szántak, de a 
zökkenőket is figyelembe véve 12—14 hónap lebonyolítási időt is el
képzelhetőnek tartottak. (2. sz. dokumentum.) 

A pótlásügyi főnök a terv elkészítése alkalmával nem számolt több 
lehetőséggel, amelyek hátrányosan befolyásolhatták elképzelésének 
megvalósítását. Nem vette figyelembe például a Szovjet-Oroszország
gal való fegyveres harc kiújulásának lehetőségét, az oroszországi pol
gárháború kiéleződésének valószínűségét, a hazatérő foglyok forra-
dalmasodásának méreteit. 

A soknemzetiségű cári haderő fogságba esett katonáinak további 
sorsát számottevően befolyásolta a Romanovok egykori birodalmának 
alkotó részeire bomlása. A népek önrendelkezési jogát, amely a szocia
lista forradalom vívmánya volt, a nemzetiségek burzsoáziája a for
radalmi Oroszországtól való elszakadásra használta fel. Uralmának 
fenntartásához külföldi segítséget is igénybe vett saját dolgozó töme
geivel szemben. 

A burzisoá-nacionalista ukrán kormány, miután csapatait az ukrán 
szovjet erők Kelet- és Közép-Ukrajnából teljesen kiszorították, sietett 
mielőbb békét kötni a központi hatalmakkal, hogy igénybe vehesse ka
tonai segítségüket saját uralmának visszaállítására. A békeszerződés 
aláírására 1918. február 9-én került sor. Másnap szakadt meg a béke
tárgyalás Szovjet-Oroszországgal s utazott haza Trockij külügyi nép
biztos, aki a kapott utasítás ellenére nem fogadta el a német ult imátu
mot. 18-án indult meg a német csapatok támadása, s néhány nap 
múlva Ukrajna területén az osztrák—magyar csapatok is csatlakoz
tak a németekhez. 

A hadműveletek alatt a fogolycsere szünetelt, hiába kötötték meg 
az ukránok a békét, az osztrák—magyar fogságban levő ukrajnai ille
tőségűek mégsem juthat tak sokkal hamarabb hazájukba. Szkoropadsz-
kij altábornagy német segédlettel 1918. április 29-én végrehajtott ál
lamcsínye után mindössze két gyaloghadosztállyal rendelkezett, ame
lyek nem voltak mentesek a forradalom befolyásától. Ez váltotta ki a 
Hadsereg-főparancsnokságnak azt a lépését, hogy Freistadtban összpon
tosított ukrán foglyok körében támogatta a toborzást olyan önkéntes 
alakulatok felállítása érdekében, amelyeket az ukrán burzsoá-nacio-
nalista kormánynak kívántak átadni. Az önkéntesek gondosan meg
vizsgálták, hogy nem állnak-e bolsevik befolyás alatt, majd Vlagyi-
mir-Volinszkijbe irányították, ahol először egy dandárt, majd az 1. 
ukrán hadosztályt állították fel. Parancsnoka az osztrák—magyar hír
szerzés egyik tisztje, Peter Kvaternik lett.22 Az alakulatot 1918. szep
tember 1-én adták át az ukrán hatóságoknak, vagyis azután, amikor 
osztrák—magyar részről megkezdődött a megszállt ukrán területek 
tervszerű katonai kiürítése. 

22 Ronge, Max: Kriegs- und Industriespionage. Zwölf Jahre Kundschaftsdienst. Wien, 1930., 
335. O. 
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A Hadsereg-főparancsnokság az ellentmondásosnak tekintett ukrán 
viszonyokra való tekintettel nem szorgalmazta erélyesebben az egész
séges ukrán hadifoglyok cseréjét, amelyet a február 9-én aláírt béke
szerződés helyezett kilátásba.23 A gyakorlati végrehajtás külön egyez
ményt igényelt, amely a hazabocsátást jelentősen elodázta. 

Az osztrák—magyar hatóságok hadifogoly-politikáját lényegesen be
folyásolta Breszt-Litovszikban 1918. március 3-án aláírt békeszerződés, 
amelyet a központi hatalmak fegyveres ereje kényszerített Szovjet-
Oroszországra, a hadifogoly-kérdésben is a győztes jogait igyekezett 
érvényre juttatni, s ez a fogolycsere végrehajtásában is megmutatko
zott. A békeszerződés VIII. cikkelye kimondta, hogy a szerződő felek 
a hadifoglyokat hazaengedik. A XII. cikkely leszögezte, hogy a pol
gári és hadifoglyok cseréjét külön pótegyezmény szabályozza.24 Szov
jet-Oroszország képviselői Németország, Ausztria—Magyarország, Bul
gária és Törökország képviselőivel külön-külön pótegyezményt írtak 
alá ugyancsak március 3-án, amelyben a hadifogolycserén kívül a 
gazdasági, az állam- és magánjogi kapcsolatok helyreállításának mód
jait stb. rögzítették. A pótszerződés is tükrözte, hogy nem egyenlő fe
lek kötötték. 

A VI. cikk értelmében mindkét szerződő fél kicseréli a hadifoglyo
kat, meggyorsítja a sebesült és beteg foglyok cseréjét, visszaszolgál
tatja az elkobzott személyi tulajdonokat, valamint bizottságot szer
veznek a felek képviselőiből a csere részleteinek a megállapítása cél
jából. A nemzetközi hadi jog értelmében mindkét szerződő fél kölcsö
nösen megtéríti a hadifoglyok tartási költségeit. A németek ezen a 
címen próbáltak burkolt hadisarchoz jutni, Ausztria—Magyarország 
hatóságai viszont örülhettek, hogyha a szovjet-orosz fél nem él túl 
nagy követeléssel, miután Oroszországban kétszer annyi osztrák—ma-
gya katona és tiszt volt fogságban, mint amennyi orosz Ausztria— 
Magyarország területén. 

A pótszerződés csak Oroszországot kötelezte az osztrák—magyar 
hadifogoly misszió bebocsátására és tevékenységének a támogatásá
ra,25 Szovjet-Oroszország a szerződés betűi szerint nem rendelkezett 
jogi alappal ahhoz, hogy maga is hasonló delegációt küldjön ki. Ez a 
körülmény elősegítette a hadifogoly munkaerő további alkalmazását, 
a fogolycsere lassítását. Csak a beteg és rokkant foglyok cseréjére ír
tak alá egyezményt, az egészséges hadifoglyok hazabocsátása, mely 
a breszt-litovszki béke szövegében szerepelt, csak a szerződés ratifi
kálása után volt lehetséges. A ratifikálás az ukrán—lengyel ellenté
tek s ezek következtében az osztrák parlamentben ie lmerül t nehézsé
gek miatt elhúzódott. Félő volt a kormány számára, hogy a nemzeti
ségi képviselők, köztük a lengyelek, valamint a szociáldemokraták 
a rablóbéke törvénybe iktatása ellen szavaznak. Ezért olyan döntés 
született, hogy a szerződést a császár ratifikálja. Ez aktusra IV. Ká-

23 HL. első v i l ágháború i ra ta i . 4360. cs. 1. bor í t ék 31. fol. (Az U k r a j n á v a l kötö t t békeszer 
ződés 6. cikkelye.) 

24 ^OKyMeHTM . . . CTp. 123—124. 
25 Uo. 190. O. 
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roly részéről 1918. május 15-én került sor, viszont a szerződés rat i 
fikált példányait csak július 4-én cserélték ki Berlinben.26 

1918. április 17-én utazott el Pétervárra Raabl hadbiztos és szűk 
körű csoportja, aki Csicserin külügyi népbiztos hozzájárulásával a 
dán követség állományában kezdett hozzá a fogolycsere technikai 
ügyeinek intézéséhez. A rokkantszállítmányok összeállítása és útba-
indítása ezt követően vált rendszeresebbé. 

Az egészséges foglyok cseréjéről ideiglenes jelleggel — miután a ra
tifikációs okmányokat még nem cserélték ki — 1918. július 3-án írták 
alá Szovjet-Oroszország és Ausztria—Magyarország képviselői egy 
egyezményt, amely rögzítette a fej-fej ellenében való cserét.27 

Az orosz hadifoglyok hazaszállítása az osztrák—magyar hadifogoly 
misszió július 5-én Pétervárra való érkezése után vált intenzívebbé és 
rendszeresebbé. A békeszerződés aláírása és a tényleges hazabocsátás 
között több hónap telt el. Ezt az osztrák—magyar hadvezetés előre 
látta, s az átmeneti időre módosította az oroszok és az egykori cári 
birodalom kebelébe tartozó nemzetiségek vonatkozásában az 1915— 
1916-os években kialakult hadifogoly-politikáját. 

E politika kialakításánál a szárazföldi hadviselésről 1907-ben elfo
gadott, s az Osztrák—Magyar Monarchia részéről 1913-jban ratifikált 
konvenció által nyújtott lehetőségekből indult ki. E konvenció ugyanis 
a bókékötés és a hadifogolycsere közötti időre nem rendelkezett rész
letesen a hadifoglyok jogi helyzetéről. Két lényeges körülmény indí
totta az osztrák—magyar hadvezetést arra az elhatározásra, hogy az 
oroszországi illetőségű hadifoglyokat a csere lebonyolításáig foglyok
nak tekintse. 

Először, a német és osztrák—magyar kormány és hadvezetőség kü
lönösen Szovjet-Oroszországgal szemben győztes félnek tekintette ma
gát. Ausztria—Magyarország kormányát aggasztotta viszont az Orosz
ország területén tartózkodó nagyszámú saját haderejének állományába 
tartozó hadifogoly sorsa, s ezért az orosz hadifoglyokkal szemben na
gyobb megértést tanúsított, mint a németek. Ezt bizonyítja az a tény 
is, hogy a hadifoglyok cseréje a Monarchia részéről rendszeressé vált. 
Német megszállta területen, a vilnai állomáson tevékenykedő osztrák 
—magyar katonai kirendeltség, amely a hadifogoly szállításokat intézte, 
a német ellenőrzés alatt álló átvételi és átadó állomások információit 
összesítve 1918. november 2-án táviratilag jelentette Bécsbe, hogy 
1918. július 6. és november 1. között az átadó állomásokon keresztül 
1389 rokkant orosz tiszt és 42 647 rokkant legénységi állományú orosz
országi illetőségű katonai személy tért haza.20 Ugyancsak a jelzett 
időben 176 egészséges tiszt és 69 194 sorállományú katonai személy 
tért haza az említett átvonulási pontokon. Július eleje és október vége 

26 s t enog raph i s che Pro tokol le ü b e r die S i tzungen des Abgeo rdne t enhause s des ö s t e r r e i 
ch i schen Reichsra tes in J a h r e n 1917—1918. XXII . Session. Bd. III . 69—83. o. 

27 ^loKyMieHTbi . . . CTp. 6 7 8 . 
28 A svéd Vöröskeresz t u t ján Svédországon keresz tü l ezt megelőzően 1915-ben 7740, 1916-

b a n 13 380, 1917-ben 14 579 (+512), 1918-ban 1596 hadifoglyot , összesen 37 807 főt szál l í tot tak 
haza . Ebből 1282 volt a t isztek és 84 az orvosok száma. (KAW KM 1918. 10. Kgf. Abt. Nr. 10— 
20/7—2467.) — Ezenkívül Németország Auszt r ia—Magyarország t e r h é r e sz in tén bonyol í to t t le 
fogolycserét . A pontos lé tszámot ma m á r nehéz volna megál lap í tan i . 
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között összesen 1565 tiszt és 111 841 legénységi hagyta el az Osztrák— 
Magyar Monarchia területét.29 

Másodszor, a hadvezetőség és az osztrák—magyar kormány — a n é 
meteknél korlátozottabb céllal — elsősorban a magyarországi tavaszi 
mezőgazdasági munkák elvégzésére akarta visszatartani az orosz 
foglyok tekintélyes részét. Ezúttal azonban tisztában volt azzal, hogy 
a visszatartott fogoly munkaerő kizsákmányolásának jelentős korlátai 
vannak. A kizsákmányolás foka nem haladhatta meg azt a szintet, 
amely a hazai mezőgazdasági és ipari munkásságot sújtotta. Nem való
sult meg a 8 órai munkaidő, a munkamegtagadási jog stb., amit a 
szovjet képviselők a petrográdi tárgyalásokon kívántak elérni. E kér
désben szerződést sem kötöttek, s a politika kialakításában a Had
ügyminisztérium 10. osztályának az álláspontja érvényesült. Az elve
ket az alsó-ausztriai ipari és kereskedelmi kamara 1918. február 18-án 
tartott értekezletén fejtette ki Stutz ezredes, az osztály akkori veze
tője: 

1. Elutasította azt a szovjet igényt, hogy szabadságot biztosítsanak 
a hadifoglyoknak. Azzal érvelt, hogy a szabad mozgás megadása végső 
soron a foglyok kiéheztetését eredményezné. 

2. Elutasította a foglyok munkakényszerének felszámolását célzó 
javaslatot. Elfogadta a foglyok bérezésének a polgári lakossággal azo
nos elvét, de a természetbeni juttatások árának a levonása mel
lett. 

3. A munkamegtagadás jogának elutasítását azzal indokolta, hogy az. 
orosz foglyok nem kerülhetnek előnyösebb helyzetbe az osztrák— 
magyar állampolgároknál, akiket a sztrájkban való részvételért fele
lősségre vonnak. 

4. A foglyoknak — mint idegen állampolgároknak — az önrendelke
zési jogát az osztrák—magyar állam nem adta meg.30 

1918. február 19-én adta ki a Hadügyminisztérium az „Alepelvek 
az Oroszországgal való tömeges hadifogoly cseréről" c. terjedelmes 
rendeletét, amely a hadifogolycsere gyorsabb lebonyolításával szá
molt.31 A végrehajtás az it t rögzített elképzeléseket módosította. 

Az alapelvek kidolgozásánál lényeges szempontként merült fel a 
soknemzetiségű cári birodalom felbomlásának a ténye. El kellett dön
teni, hogy az újonnan alakult nemzeti államok területéről származó 
foglyokat milyen elvek szerint és mikor cserélik ki. Ebben a vonatko
zásban döntően esett a latba, hogy az adott kormány milyen viszonyt 

29 KAW AOK Op. Abt. 1918. F. 666. 16, 126. fol. — Egy 1918. szeptember 22-én kelt kimuta
tás, amely az Osztrák—Magyar Monarchia területén tartózkodó orosz, ukrán, lengyel és orosz
országi illetőségű mohamedánokról készült, a valóságosnál magasabb létszámadatokat tar
talmaz. Ekkor kezdődtek ugyanis a tárgyalások a szovjet-orosz kormánnyal a foglyok tar
tásdíjának a kiegyenlítéséről. A Monarchia hadifogoly tisztjeinek és tisztjelöltjeinek a száma 
az oroszokénak több mint tizenegyszerese volt (4755:54 146), akiknek a tartásdiját a szovjet
orosz kormány — az oroszok költségeinek leszámításával — követelhette. Ezért a kimuta
tásba a hazaszállítás alatt állókon kívül felvehették a megszállt területekre már 1917-ben ha
zabocsátott lengyel és ukrán foglyokat is, akiket továbbra is hadifoglyoknak tekintettek. 

Az említett szeptember 22-én kelt kimutatás szerint az Ausztria—Magyarország területén 
levő táborokban a jelzett időben 1161 orosz tiszt, 135 ukrán nemzetiségű tiszt, 575 586 orosz, 
108 284 lengyel, 184 580 ukrán és 20 717 oroszországi illetőségű mohamedán sorállományú ha
difogoly tartózkodott. (KAW KM 1918. 10. Kgf. Abt. Nr. 10—20/1—3925.) 

30 KAW KM (Kr i egsübe rwachungsamt — tovább i akban KÜA) 1917. Nr. 17 691. 
31 HL. Az első v i l ágháború i ra ta i . H F B 1918. 550. sz. — 3461. cs. 261—277. fol. 
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alakított ki Ausztria—Magyarországgal, hadiállapotban volt-e vele^ 
fegyverszünetet kötött-e vagy aláírta-e a békét. Jelentősen motiválta 
a viszonyt az a körülmény, hogy a régi Oroszország határterületein a 
szocialista forradalom által biztosított nemzeti önrendelkezést a nem
zeti burzsoázia a helyi hatalom megszerzésére használta fel, s nem 
egy esetben konfliktusba keveredett a szovjet-orosz kormánnyal. 

A Monarchia először az ukrán nacionalista kormánnyal kötött bé
két. E kormány hatalmának megszilárdítása érdekében előzőleg mind 
az antanttal, mind a központi hatalmakkal tárgyalt. Ugyanakkor 1917. 
december 25-től Harkovban már működött egy szovjet—ukrán kor
mány, amely harcban állott a nacionalista kormány csapataival. A 
nacionalisták ezúttal a központi hatalmak katonai segítségére támasz
kodtak, a szovjet—ukrán kormány pedig Szovjet-Oroszország támo
gatását élvezte. Az utóbbi, miután a központi hatalmak nem ismerték 
el, nem írhatott alá békeszerződést. Szovjet-Oroszország viszont már 
cius 3-án aláírta a békediktátumot, amely az ukrán nacionalista kor
mány elismerésére és a vele előzőleg kötött békeszerződés tudomásul
vételére kötelezte.32 

Az Ukrajnába bevonuló német és osztrák csapatok 1918 májusáig 
harcban állottak a szovjet—ukrán kormány erőivel, A Kaukázuson túl 
megalakult grúz és azerbajdzsán nacionalista kormányok az antant 
és a központi hatalmak támogatását egyaránt keresték. Attól füg
gően, hogy milyen irányzat került előtérbe, tették függővé a fogoly
cserét. 

Bármennyire is háborút vesztett félnek tekintették Szovjet-Orosz
országot, különösen a Monarchia igyekezett elkerülni olyan lépéseket, 
melyek a szovjethatalommal szembenálló ellenforradalmi rendszerek 
nyílt segítését jelentették volna a hadifogolycsere vonatkozásában. 
E tekintetben a Monarchia akkor vált engedékenyebbé, amikor 1913 
nyarán kétségtelenné vált az antant közeli győzelme. Nem akadályoz
ta, hanem bizonyos fokig elő is segítette az antant szovjetellenes poli
tikáját támogató fogolycseréket is. 

Még 1918. augusztus 19-én az osztrák—magyar Keleti Hadsereg 
kiürítő osztálya — tartva a szovjet kormány retorziójától — nem 
javasolta a grúzokkal való fogolycserét, mer t hadban álltak a szovjet
hatalommal.33 Hadban állt a szovjethatalommal Krasznov, a doni ko 
zákok atamánja is, aki a németek támogatását élvezte. Augusztus 22-én 
— vagyis az osztrák—magyar megszálló csapatok Ukrajnából történő 
fokozatos kivonásának megkezdése után — írta alá Babyn Nikolaus 
százados Krasznov tábornokkal a hadifoglyok cseréjére vonatkozó 
egyezményt Novocserkasszkban. (Ezt megelőzően a cári birodalom 
utódállamai közül csak Ukrajnával és májustól Finnországgal volt a 
Monarchiának szerződése.) Maga az a tény, hogy az egyezményt a 
Monarchia részéről egy százados írja alá, mutatja a felelősségvállalás 
fokát. Az atamán az egyezménnyel túl sokat akart markolni, mer t 
az ekkor Voronyezstől délre és keletre, valamint Caricin körzetében 

32 ^OKyMeHTM . . . CTp. 1 2 2 . 
33 KAW KM 10. Kgf. Abt. 1918. Nr. 7/7—771. (Nr. 69 993). 
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folyó harcokhoz emberanyagra volt szüksége, s ezért kikötötte, hogy 
hozzá irányítsák a doni kozák foglyokon kívül a kubanyi, a tyereki, 
az asztrahanyi, az uráli, az orenburgi, a szibériai, a szemirecsjei, a 
Bajkálon túli, az amuri és az usszurijszki kozákokat, valamint a ne
vezett területekről származó más hadifoglyokat.34 Ennek fejében haza
engedték a Don mentén rekedt osztrák—magyar foglyokat. Augusz
tus 8-ig elnézték 6473 ember távozását és 1023 főt adtak át szervezett 
keretek között a kozákok az osztrák—magyar megbízottaknak.35 

Ugyanakkor arról panaszkodtak, hogy jelentős orosz hadifogoly 
szállítmány nem érkezett, s ezért a Rosztovban székelő osztrák—ma
gyar megbízottak kérték, hogy a csere leállításának elkerülése vé
gett legalább 100 doni kozákot küldjenek mutatóba.36 

A Krasznovnak szánt szállítmányok elindítását október 15-re ter
vezték, de ekkorra Bulgária már kilépett a háborúból, fegyverszü
netet kötött, s a Hadsereg-főparancsnokság október 8-án leállította 
a Románián át vezető forgalmat.37 Időközben megegyezés született a 
grúz burzsoá kormánnyal is, az első szállítmány elindítását — ezúttal 
Ogyessza érintésével — október 30-ra tervezték s a hazaszállítást no
vember 20-ra akarták befejezni.38 

Végeredményben a német megszállás alá került balti államok, Len
gyelország, Ukrajna és Finnország kivételével (az utóbbi 1918. május 
29-én kötött békét Bécsben a Monarchiával39) a szovjet-orosz kormány 
ellenőrzése alól kikerült területekre 1918 októberéig csak erősen kor
látozott számban tértek haza hadifoglyok Ausztria—Magyarországról. 
Miután nem kötelezték a foglyokat a hazatérésre, nagy tömegeknek 
a munkahelyeken és a táborokban maradása bizonyos fokig felért az 
ellenforradalmi rendszerek elleni sajátos szavazással. A világháború 
végét jelentő fegyverszünet feltételeként 1918 novemberében és de
cemberében az antant ellenőrzés kiterjedt a szétesett egykori osztrák 
—magyar állam területére és Németországra is. A szovjetellenes ter
vek kivitelezéséhez jól jött a hazatéréstől addig elzárt orosz hadifo
golytömeg. Megkísérelték őket ellenforradalmi tisztek ellenőrzése 
alatt hazaszállítani és ott ágyútölteléknek felhasználni. 

A szovjet kormány számára katonai és politikai szempontból is fon
tos volt, hogy minél hamarabb és minél nagyobb számú oroszországi 
illetőségű hadifogoly térjen a forradalmi erők által ellenőrzött terüle
tekre haza, s minél kisebb legyen az ellenforradalmi rezsimek poten
ciális élőerő-tartaléka. 

A polgárháború kiéleződése egyre sürgetőbbé tette, hogy a szovjet 
kormány megbízottai révén ellenőrizhesse a július után intenzívebbé 
váló hadifogolycserét, a hadifoglyok egészségügyi, jogi s anyagi hely
zetét. Az aratási munkák előtt és alatt a Monarchia külügyminiszté-

34 HL. első v i lágháború i ra ta i . 4360. cs. 6. sz. melléklet . 36. o. Német nye lvű szerződés 
másolat, az eredeti a bécsi hadilevéltárban. 

35 KAW KM 10. Kgf. Abt. 1918. Nr. 10—20—1/4301. 
36 Uo. 
37 Uo. Nr. 10—20/1—4263. 
38 Uo. Nr . 10—20/1—3616. 
39 HL. Az első v i l ágháború i ra ta i . 4360. cs. 5. sz. melléklet . 34—35. fol. Német nye lvű má

solat . 
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r îuma húzta az időt a békeszerződésre hivatkozva, amelyből a kölcsö
nösség gondolata a hadifogoly bizottság kiküldése kérdésében valóban 
hiányzott. A bécsi Hadügyminisztérium, amely nem akarta kiengedni 
a kezéből a hadifoglyok ügyét, rádión értésére adta a moszkvai Kül
ügyi Népbiztosságnak, hogy szerinte felesleges külön hadifogoly bi
zottságot delegálni Ausztria—Magyarországra, mert a foglyok hely
zetét a béke ratifikációja után kiküldendő szovjet diplomáciai képvi
selet is ellenőrizheti.40 

Az említett rádiótáviratban a Hadügyminisztérium hangsúlyozta, 
hogy általános rendelettel niájus 1-től az orosz (hasonlóképpen az ukrán 
és a finn) hadifoglyok részére a hadköteles saját munkásokkal azonos 
bért, élelmezést és szabadságot biztosítottak. 

Ez az állítás azonban csak részben felelt meg a tényeknek. 1918. már 
cius 6-án közvetlenül a breszt-litovszki béke aláírása után tárcaközi 
értekezlet döntött az orosz hadifoglyokkal való bánásmód kialakítását 
illetően. Az értekezleten résztvevőket félelem töltötte el attól a hatás
tól, amit a több mint 900 000 orosz hadifogoly között keletkezhető ele
mentáris mozgalom a Monarchia belbiztonságára gyakorolhat. Ezért 
keresték a módját annak, hogy az orosz foglyokat olyan keretek közé 
szorítsák hazatérésükig, amely nem vált ki retorziókat Oroszországban 
az osztrák—magyar foglyokkal szemben, biztosítja a tavaszi mező
gazdasági munkák időbeni elvégzését, a termelés folyamatosságát s 
nem kérdőjelezi meg a fennálló társadalmi rend szilárdságát.41 

Első lépésként a tárcaközi értekezlet a katonai hatóságok és a hadi
foglyok munkaadói között kötött szerződések módosítását tartotta 
szükségesnek. A később kiadott végrehajtási utasítás azoknak a mun
kaadóknak, akiknek az orosz, ukrán vagy finn hadifogoly alkalma
zása a megemelt díj gondosabb és ellenőrzőttebb ellátás mellett 
nem kifizetődő, lehetővé tette, hogy felmondjanak, s ilyen szándéku
kat május l-ig közöljék az illetékes katonai hatósággal.42 

Már az említett tárcaközi értekezlet kimondta: .,Minden hadifo
golynak igénye van ugyanolyan napszámra, amilyet ugyanazon a 
helyen, ugyanabban az időben, ugyanabba a szakmába tartozó sza
bad polgári munkás kap. Ennek a napszámnak a megállapítása az 
első fokú közigazgatási hatóság feladata."43 Ugyancsak minden eset
ben az első fokú hatóság állapítja meg a hadifogoly számára nyújtott 
természetbeni juttatások értékét, amit béréből a munkaadó levon. 

Az orosz foglyok részére — eltérően az olaszoktól és a szerbektől, 
akik a régi hadifogoly díjazásban részesültek — új, magasabb bér
minimumot állapítottak meg. A mezőgazdaságban az orosz fogoly nap
száma legkevesebb 1 korona, más munkahelyeken 2 korona lehetett.44 

Ugyanakkor a 10 naponként kifizethető 25 koronát 50-re, vagy mun
kanaponként 5 koronára emelték. 

Szabad mozgásában a foglyot elhelyezési körletében nem korlátoz-

40 «íoKyMeHTw . . cTp. 304—305. 
41 HL. első v i l ágháború i ra ta i . HFB 1918. 624. sz. .3461. cs. 478—479., 482. fol. 
42 Országos Levél tár . K—184. 1918—62/h—55001/59814. — 5. pont . 
43 u o . 8. pont . 
44 u o . 9. pont . 
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ták, vasúton történő utazását azonban csak kivételesen engedték meg. 
Tüntetésen nem vehetett részt, sztrájkjogát nem adták meg. Ezen a 
ponton volt a legkomolyabb nézeteltérés a szovjet és az osztrák— 
magyar kormányszervek között. 

1918. április 5-én a Hadügyminisztérium 10. osztálya a mezőgazda
sági munkán levő hadifoglyok mozgalmainak elfojtására karhatalmi 
alakulatokat, sztrájkőrjáratokat szervezett. Ezek az őrjáratok, amelyek 
többnyire tisztek parancsnoksága alatt álltak, különleges esetben fel 
voltak jogosítva fegyverhasználatra is. A katonai parancsnokságok 
ugyan hangsúlyozták, hogy az orosz foglyokkal szemben csak a leg
végső esetben alkalmazhatnak fegyvert, mivel ez retorziót válthat ki 
az Oroszországban levő hadifoglyokkal szemben.45 Az orosz foglyok
kal szembeni bánásmód s az ezzel kapcsolatos parancsok tiltakozásra 
késztették Csicserin szovjet-orosz külügyi népbiztost is.46 

Arra számítva, hogy a szovjet-orosz kormány feltehetően figyeli a 
sajtót, a hadifoglyokról szóló közleményeket erősen cenzúrázták. Az 
utóbbiakkal szembeni fenyegetéseket, ha sztrájkba lépnének, csak 
szóban közölték. A Hadügyminisztérium a bánásmódra vonatkozó 
tényleges rendelkezéseit, irányelveit utasításban fogalmazta meg. Ezek 
közé tartozik a május 3-án kelt bizalmas utasítás is. (5. sz. dokumen
tum.) 

A vereség és felbomlás előtt álló Monarchia hatóságai végül is 
augusztusban hozzájárultak a szovjet-orosz hadifogoly gyámolító b i 
zottság fogadásához. Már akkorra lényegesen csökkent az orosz hadi
fogoly munkaerő visszatartásában való érdekeltség, az aratás lezajlott, 
de megnőtt a gond a súlyosodó gazdasági és politikai problémák, 
a munkásmozgalom gyors radikalizálódása, a nemzetiségi ellentmon
dások egyre érezhetőbbé váló feszítése miatt. 

A Hadügyminisztérium és a Külügyminisztérium fő törekvése arra 
irányult, hogy a kormánykörökkel szembenálló ellenzéki erők (köztük 
elsősorban a munkásmozgalom) ne léphessenek közvetlen kapcsolatba 
a hadifogoly gyámolító bizottság révén Szovjet-Oroszországgal. A ve
szélybe került burzsoá-földesúri társadalmi rend védelme volt az 
alapvető szempont, amely meghatározta a hadifogoly gyámolító bi
zottság mozgását, cselekvési körének határait. 

A szovjet-orosz hadifogoly gyámolító bizottság Jakov Bermann 
doktorral az élén egy Petrográdból indított szeretetadományokat szál
lító vonattal érkezett augusztus 7-én Bécsbe. A bizottság az osztrák 
Hadi Felügyelő Bizottság adatai szerint 21 főből állott.47 Ez a létszám 
később kiegészült részben a Szovjet-Oroszországból érkezettekkel, 
részben az Ausztria—Magyarországon élő bolsevik emigránsokkal. 

A szovjet-orosz hadifogoly gyámolító bizottság vezetőjének a Had
ügyminisztérium és a külügyi szervek tudomására hozták, hogy — 
miután a békeszerződésben orosz delegáció kiküldése nem szerepel — 
az általa vezetett testület jogköre nem azonos az Oroszországba kikül-

45 KAW KM 10. Kgf. Abt . 10—147/5—3. (10. Kgí . Abt. Nr . 16163.) 
4 6 ^loKyMeHTbl . . . CTp. 3 0 4 . 
47 KAW KM KÜA 1918. Nr . 34 802. 
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döt t hadifogoly-bizottságéval, jóval korlátozottabb annál. Csak segé
lyező szerepét ismerték el. 

Az osztrák—magyar hatóságok elsősorban a sajtót igyekeztek a 
szovjet-orosz delegációtól távol tartani, s emellett a munkásmozgalom 
baloldalával, sőt Ausztriában az Otto Bauer irányítása alatt álló cent
rista csoporttal való kapcsolat ellen is felléptek/18. 

Állandó megfigyelés alá helyezték a bizottság tagjait. A hadifo
golytáborok a delegáció részéről történő látogatását illetően szeptem
ber 10-én a Hadügyminisztérium részletes utasítást adott ki. (6. sz. 
dokumentum.) Ez a bizalmas instrukció korlátozta a bizottság mozgás
szabadságát és agitációs lehetőségeit. így a hadifoglyok csak egyoldalú 
tájékoztatást nyertek a szovjethatalom intézkedéseiről, végeredmény
ben a korlátozások áttételesen a foglyok között jelenlevő burzsoá-
ellenforradalmi elemek befolyásának kedveztek. 

Az Osztrák—Magyar Monarchia háborús veresége, szétesése a vi
lágháború alatt követett, s a breszt-litovszki fegyverszünet majd bé
keszerződés aláírása után orosz, ukrán és finn viszonylatban módosult 
hadifogoly-politikájának is a végét jelentette. A polgári demokratikus 
forradalom mind Ausztriában, mind Magyarországon kinyitotta a 
hadifogolytáborok kapuit. Az új polgári kormányok elsősorban az 
arcvonalakról hazaözönlő forradalmasodott katonatömegek szállításá
val és leszerelésével voltak elfoglalva, a győztes antant hamarosan 
megjelenő missziói szervezték a franciák, olaszok, szerbek hazaszállí
tását, az oroszok és ukránok vonatkozásában viszont bonyolultabb lett 
a helyzet. 

1918 végén antant csapatok léptek partra Ukrajna fekete-tengeri 
partvidékén, fokozódott az intervenció Szovjet-Oroszország területén 
is. Az egykori Monarchia utódállamaiban megjelenő teljhatalmú antant 
megbízottak az oroszországi ellenforradalmi rezsimek megbízottait tá 
mogatták, akik az orosz hadifoglyokban a szovjethatalom ellen viselt 
háborújuk számára ágyútölteléket láttak. Nem ismerték el a szovjet 
hadifogoly gyámolító bizottságot, tevékenységét akadályozták, sőt — 
mint az Magyarországon történt 1919 elején — a bécsi és budapesti 
szovjet misszió tagjait le is tartóztatták. Fogságukból a Magyar Tanács
köztársaság kormányának segítségével szabadultak ki. Erre az időre 
azonban az orosz és ukrán hadifoglyok zöme sok esetben szervezetle
nül, viszontagságoknak kitéve, nemegyszer gyalogszerrel tért haza. 

Az olasz, szerb, román foglyok hazaszállítása ennél lényegesen gyor
sabban, kevesebb zökkenővel folyt le. Az antant szovjetellenes inter
venciója az egykori Osztrák—Magyar Monarchia hadifogságában levő 
oroszok, ukránok és más nemzetiségű katonák tízezreinek számára is 
szenvedést és megpróbáltatást hozott. 

48 UO. Nr. 33 995. 
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1. 
A HADSEREG-FŐPARANCSNOKSÁG 6. SZ. UTASÍTÁSA 

A HARCOLÓ SEREGEKNÉL LEVŐ HADIFOGLYOKKAL VALÓ 
BÁNÁSMÓDRÓL 

[Baden] 1917. november 30. 

Folyószám: 1. Tárgy: Op. Nr. 57 524/2. A hadifoglyok gyors elszállítása és an
nak igazolása. 

Rövid tartalom 
A Hadsereg-főparancsnokság Op. 52 430 sz. rendelete értelmében a hadrakelt 

seregnél folyó hadifogolycsere alkalmából minden, a hátországból érkező hadi
fogoly helyett, a hadrakelt seregtől egy csökkent teljesítőképességű foglyot 
kell visszaküldeni. A Hadügyminisztérium több leiratából a Hadsereg-főpa
rancsnokság számára világossá vált, hogy ezt a rendelkezést a csapatok vagy 
egyáltalán nem, vagy csak nagyon pontatlanul tartják be. A hátországba vissza
irányított hadifoglyok összlétszáma jelentősen alacsonyabb a hadrakelt sereg
hez beérkezettekénél. 

Tekintettel arra, hogy a hadifogolycserével kapcsolatban a hátországtól úgyis 
a legjobb munkaerőket vonták el és azokat csökkent értékűekkel helyettesí
tették, csak további kárt okozna a hátországban folyó gazdasági életnek, ha 
ezt a pótlást hiányosan teljesítenék. 

A Hadsereg-főparancsnokság ezért elvárja a fenti parancs legpontosabb vég
rehajtását. 

Cím — a hadifogoly-állomással egyetértésben — köteles legkésőbb folyó év 
december 15-ig a Hadsereg-főparancsnokság hadműveleti osztályának és a 
Hadügyminisztérium 10. sz. hadifogoly osztályának azt a visszaigazolást meg
küldeni, amelyből kitűnik a Címhez a hátországból beérkezett cserefoglyok 
száma a hátországi tábor megnevezésével együtt. Fel kell tüntetni tehát a 
hadifoglyok számának növekedését, valamint a hátországi táborokba elszállí
tott hadifoglyok számát, a dátumot, a szállítmány számát és a célállomást. 
Ilyen visszaigazolási űrlapokat már az Op. Nr. 57 696 rendelettel együtt ki
adtunk. 

A hadifogolypótlás egyéb számszerű eltéréseit, amelyek például egészségügyi 
intézeteknek való átadásukból vagy megkésett hadifogoly szállításokból adód
nak, külön fel kell tüntetni. 

Folyószám: 2. Tárgy: Op. Nr. 57 582. A harcoló csapatoknál levő hadifog
lyokkal való bánásmód fokozott ellenőrzése. 

A Hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztályának 
55 000. és 64 023. sz rendeletei alapján 

Az utóbbi időben feltűnően szaporodnak a hadifoglyok panaszai a rossz bá
násmód, a nem kielégítő élelmezés, a zsold és pénzküldemények visszatartása 
miatt. 

A munka nehézségéhez mért élelmezés (jelenlegi) elégtelen volta, a hadi
foglyok munkaképességének fenntartása érdekében a parancsnok legszigorúbb 
kötelességévé teszi az arról való gondoskodást, hogy az érvényes óvórendsza
bályokat betartsák, nehogy a legyengült emberek teljesen felőrlődjenek a sza
bálytalanságok eltűrése miatt (rossz bánásmód, hiányos ruhaellátás, a leg
elemibb egészségügyi létesítmények elhanyagolása stb.). 

A panaszok tényállásának kivizsgálásával gyakran olyan alárendelt szerve
ket bíznak meg, amelyeknek a szükséges tekintélyük nincs meg, vagy nem 
alkalmasak a vizsgálatoknak a lefolytatására. Gyakran éppen, azokat a szemé
lyeket bízzák meg a vizsgálatok lefolytatásával, akik az előadott panaszokra 
maguk szolgáltattak okot. Az ilyenfajta vizsgálat természetesen mindig a szó
ban forgó panasz alaptalanságának megállapításával végződik. 
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Ezért elrendeljük, hogy ne csak a hadifogolyügyekkel megbízott felügyelők, 
hanem a seregtestekhez beosztott, a műszaki csapatok kötelékébe tartozó tábor
nokok gyakori ellenőrzésekkel, a hadifoglyoknak a bánásmódra, élelmezésre, 
postai forgalomra stb. vonatkozó személyes kikérdezésével győződjenek meg 
az ezekkel kapcsolatos parancsok és utasítások betartásáról és a szabálytalan
ságokat azonnal, radikálisan állítsák le. Ismételt ellenőrzések útján gondos
kodni kell arról, hogy az orvoslás tartós legyen. 

Az előadott panaszok helytállóságával kapcsolatos vizsgálatokat nem szabad 
alárendelt szervekre bízni, hanem azokat magával az ellenőrzést végző szemé
lyekkel, vagy az erre a célra kijelölt, tapasztalt tiszttel a parancsnok (munkál
tató) jelenlétében kell végrehajtani. 

A hadifoglyokkal kapcsolatos rossz bánásmód nyilvánosságra kerülése rend
szerint megtorló intézkedésekhez vezet az ellenség országában és jelenleg 
Oroszországban súlyos hadifogoly üldözésekre adhat alkalmat, mivel ott a köz
ponti szerveknek a hatalom helyi birtokosaira, a katona- és munkástanácsokra 
gyakorolt befolyása teljesen csődöt mond. 

Éppen ezért az idegen uralom fennhatósága alatt álló állampolgáraink iránti 
bajtársiasság parancsolja az itteni hadifoglyokkal szemben követett humánus 
bánásmódot. 

Folyószám: 3. Tárgy: Op. Nr. 57 657. Forradalmi zavargás az orosz hadifog
lyok között. 

A Hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztályának 
64 796. res. sz. rendeletéből 

Az Oroszországban végbement politikai események a fennhatóságunk alatt 
álló orosz hadifoglyok soraiban több ízben váltottak ki forradalmi érzelmeket. 

Ha ezen mozgalom kezdetén a hadifoglyoknak az oroszországi rendszerrel 
szembeni szervezkedéseit hallgatólagosan el is tűrték vagy legalábbis nem 
akadályozták meg, a jelenlegi helyzetben a hadrakelt sereg minden parancs
nokának, elöljárójának és munkáltatójának kötelessége a forradalmi áramla
tok nemcsak semmiféle úton-módon való elő nem segítése, hanem azok meg-
gátlása is, hogy az ilyen eszmék átterjedése őrszemélyzetünkre, illetve lakos
ságunkra, amennyiben utóbbiak a munkára kivezényelt hadifoglyokkal kap
csolatba kerülnek, megakadályozható legyen. 

Folyószám: 4. Tárgy: Op. Nr. 57 525. Intézkedések a hadifogoly tisztek szö
kési kísérleteinek megakadályozására. 

A Hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztályának 
57 568. sz. rendeletéből 

Mivel a hadifogoly tisztek szökési kísérletei minden hozott intézkedés és a 
megakadályozásuk érdekében ismételten kibocsátott rendeletek ellenére állan
dóan szaporodnak, a Hadügyminisztérium indokoltnak látja, hogy a figyelmet, 
nevezetesen az ellenőrző szervekét a következő körülményekre felhívja: 

1. A tiszt már járásában, tartásában és fellépésében többnyire különbözik 
a legénységtől. 

2. Szökésben levő hadifoglyoknak — szinte kivétel nélkül — általában nin
csen alkalmuk arra, hogy csomagot vigyenek magukkal úgy, hogy a hosszabb 
távon hátizsák vagy egyéb csomag nélkül utazó katonai személyek szükség
szerűen feltűnnek. 

3. Az útitársak azáltal, hogy az ellenőrző szerveket a gyanús momentumok
ról értesítik, jelentősen hozzájárulhatnak a szökött hadifoglyok elfogásához. 

4. minden úti okmányt javításmentesen kell kiállítani, hogy bármiféle radí-
rozásról, vagy változtatásról azonnal kiderülhessen, hogy hamisítás. 

5. Nagyon hasznos lenne az ügy szempontjából, ha saját tisztjeinket és le
génységünket minderről ismételten és behatóan kioktatnánk, és ennek során 
esetenként ismertetnénk azokat a módszereket, amelyeket a hadifoglyok szö
kési kísérleteik megvalósítása során alkalmazni szoktak. 
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Folyószám: 5. Tárgy: Op. Nr. 57 593. Olasz hadifogoly tisztek (dezertőrök) át
helyezése a boldogasszonyi hadifogolytáborba. 

A Hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztályának 
60 526. sz. rendeletére 

A hadrakelt seregnél levő hadifogoly- és karanténállomásoknak, kórházaknak 
és más átmeneti tartózkodásra szolgáló helyeknek a jövőben azokat az olasz 
hadifogoly tiszteket, akik saját egységeiktől dezertáltak, nem a theresienstadti 
hadifogoly tiszti állomásra, hanem a boldogasszonyi hadifogolytáborba kell át
szállítaniuk. 

Folyószám: 6. Tárgy: Op. Nr. 57 608. Az olasz hadifogoly hivatásos vasuta
sokat a hátországba kell továbbítani. 

Azokat az olasz hadifoglyokat, akik hazájukban hivatásos vasutasok voltak, 
azonnal a sigmundsherbergi hadifogolytáborba kell továbbítani, erre a rende
letszámra való hivatkozással. Az ilyen hadifoglyokat szakmájukban fogják al
kalmazni. 

Folyószám: 7. Tárgy: Op. 52 910/1. Megengedett, hogy hadifogoly tisztek 
és a legénység a hadifogolytáborokból és a karantén-
állomásokról táviratokat küldjenek. 

Az újonnan beszállított hadifogoly tisztek és a legénység a jövőben már a 
hadifogoly-, illetve a karanténállomásokról küldhetnek táviratot hozzátartozóik
nak, de csak bekövetkezett fogságba esésük fényéről és egészségi állapotukról 
szabad távíró útján hírt adniuk. 

A távirat díja a feladót terheli. 
A feladás helyét a távirat fejlécén nem szabad feltüntetni. 
Mivel ezeket a táviratokat, mint külföldi küldeményeket, az illetékes távíró

cenzúra bizottsághoz irányítják, mielőtt semleges országon áthaladnának, a táv
íróvonalak jelenlegi, erősen katonai célú igénybevétele mellett a gyors továb
bítás nem garantálható. Ezt a feladóknak nyomatékosan tudomásukra kell 
hozni ! 

Folyószám: 8. Tárgy: Op. Nr. 57 602. A hadifoglyok levelezésének korlátozása. 

A Hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztályának 
64 130. sz. rendeletére 

További rendelkezésig olasz, szerb és montenegrói legénységi állományú 
hadifoglyok havonta csak 4 postai levelezőlapot adhatnak fel. A levelezés cél
jaira kizárólag csak az előírt kettős postai levelezőlapok használhatók. 

Folyószám: 9. Tárgy: Op. Nr. 57 612. A hadifoglyok levelezése. 

A Hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztályának 
64130. sz. rendeletére 

Az „orosz Vöröskereszt" távirata szerint a hadifoglyoknak a hadsereg köte
lékébe tartozó személyekhez intézett levelei csak nagy késedelemmel érkeznek 
meg, mert a harcoló seregnél dolgozó cenzúra túl van zsúfolva munkával. A 
hadifoglyok levelezése meggyorsítása érdekében utóbiak tudomására kell hozni, 
hogy a harcoló seregben szolgáló személyekkel csak levelezőlapok útján érint
kezhetnek. 

Azt is javasolni lehetne számukra, közöljék hozzátartozóikkal, hogy a postai 
lapon történő levelezés célszerűbb, mint a levélformájú, mivel a postai lapok 
általában gyorsabban és biztosabban eljutnak a címzettekhez. 
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Folyószám: 10. Tárgy: Op. Nr. 57 741. A hadsereg más területére kerülő hadi
fogoly munkásszázadok nyilvántartási illetékessége. 

Egy hadseregparancsnokság kérdésére válaszolva általánosságban a követ
kezőket tesszük közzé: 

Azok a hadifogoly munkásszázadok, amelyek a hadsereg körzetét elhagyják 
egy másik körzetben való tartós alkalmaztatás céljából, automatikusan az új 
hadifogoly-állomás nyilvántartási illetékessége alá kerülnek. Ezeknek mielőbb 
meg kell küldeni a hadifoglyok anyakönyvi lapkivonatát és letétbe helyezett 
értékeit. 

Ha egy hadifogoly munkásszázad nyilvántartási-illetékessége megváltozik, 
erről az új hadifogoly-állomás azonnal köteles a Hadseregparancsnokságnak 
(elhelyezési osztály), az pedig a Hadsereg-főparancsnokság hadműveleti osztá
lyának jelentést tenni. 

Amennyiben a hadifogoly munkásszázadnak a hadsereg egy más területén 
vagy a hátországban való alkalmazása csak átmeneti jellegű, úgy a hadifogoly 
munkásszázad ennek az alkalmaztatásnak egész időtartamára az addigi hadi
fogoly-állomáshely nyilvántartásában marad. 

A hadifogoly munkásszázad és a hadifogoly-állomáshely közötti postaforga
lom fenntartása érdekében a századparancsnok köteles a hadifogoly-állomás
helyet a század mindenkori tartózkodási helyéről (tábori postaszám) értesíteni. 

Folyószám: 11. Tárgy: Op. Nr. 57 665. Hadifogolynaptár az 1918-as évre. 

A Hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztályának 
64 540. sz. rendeletére 

A [NyegyeljaJ című hadifogolyújság,1 az elmúlt évhez hasonlóan, naptárt ad 
ki orosz hadifoglyok számára. A naptár árát — a jobb kiállítás ellenére is — 
a múlt évihez hasonlóan, 1,20 koronában állapították meg. 

A naptár többek között Oroszországhoz fűződő kereskedelmi kapcsolataink
nak a háború utáni helyreállítására vonatkozó gazdasági témájú cikkeket, jegy
zeteket és apróhirdetéseket tartalmaz. Továbbá tanácsokat és intelmeket arra 
vonatkozóan, hogy a hadifoglyok hogyan rendeljenek élelmiszert semleges or
szágokból. 

Háborús krónikát és az államok felsorolását. 
A Közös Központi Nyilvántartóiroda által hadifoglyok számára kiadott hasz

nos címeket stb. 
Ezért elő kell segíteni, hogy a hadifoglyok megrendeljék ezt a naptárt, és a 

parancsnokságok, a munkaadók stb. hívják fel az összes orosz hadifogoly fi
gyelmét a naptár megjelenésére és ismertessék velük annak tartalmát. 

Reklamációk elkerülése végett a naptárt a legpontosaban a következő utasí
tások szerint kell beszerezni: 

A naptárt csak postautalványon a „Kari Harbauer" kiadónál, Bécs VIII/2. 
Pfeilgasse 32. címen lehet megrendelni; a postai utalványon fel kell tüntetni 
a parancsnokság (a megrendelő) pontos, olvasható címét, amelyre a naptárt 
meg kell küldeni, továbbá közölni kell a megrendelt példányok számát. Az 
előző évvel ellentétben nem kell tehát a felsőbb parancsnoksághoz való eljut
tatás céljából az idotrabló megrendelés-begyűjtést végrehajtani, és nem kell 
kimutatásokat beküldeni. 

l A Nyegyelja (A Hét) c. orosz nyelvű lap 1916 júniusától 1918 novemberéig jelent meg 
Bécsben a Hadügyminisztérium és a Hadsereg-főparancsnokság ellenőrzésével. A lap célja 
egyrészt az orosz hadifoglyok tájékoztatása, másrészt a frontkatonák soraiban végzendő 
propaganda volt. Az állásharc körülményei között a szembenálló felek között gyakran 
volt írásos megállapodásban nem rögzített, de kölcsönösen betartott fegyvernyugvás, vagy 
olyan szituáció, amikor a harccselekmények csak a járőrörzésre korlátozódtak. Mindkét 
harcoló fél részéről ekkor bontakozott ki a frontpropaganda, s folyt ennek keretében a lapok 
kölcsönös kicserélése. 

1917-ben a Nyegyelja tevékenységét elsősorban a frontpropaganda feladatainak rendelték 
alá, a hadifoglyok politikai befolyásolására a szerkesztők mérsékeltebb figyelmet fordítottak. 
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A naptár és a Nyegyelja című újság egy és ugyanazon postautalványon való 
megrendelése nem megengedhető. 

A szöveget nem kell a régebben szokásos módon átvizsgálni, mert azt a sok
szorosítás előtt a Hadügyminisztérium cenzúrázta. 

Folyószám: 12. Tárgy: Op. Nr. 57 716. Lengyel hadifoglyok alkalmazása Lublin 
Katonai Kormányzóság területén magántulajdonban 
levő mezőgazdasági üzemekben, 

A 181 267'/P sz. miniszteri rendeletből 
A Lublin Katonai Kormányzóság területén levő művelhető talaj intenzív 

mezőgazdasági hasznosításának előmozdítása céljából a Hadsereg-főparancs
nokság az alábbiakat veszi fontolóra: azokat a lengyel nemzetiségű orosz hadi
foglyokat, akik Lublin Katonai Kormányzóság területére valók és akiknek — 
vagy szüleiknek — legalább 4 hold szántóterületük van, saját birtokukon való 
alkalmazás céljából a Lublin Katonai Kormányzóság rendelkezésére bocsátja. 
Ezeket a személyeket továbbra is mint hadifoglyokat tartják majd számon. 
Azért, hogy a hadifoglyoknak szűkebb hazájukba való elszállítása előtt a szá
mításba jövő hadifoglyok számáról tájékozódhassunk és a személyi viszonyokat 
felülvizsgálhassuk, elrendeljük : 

Ezekről a hadifoglyokról, amennyiben szorgalmazzák a saját birtokukon való 
alkalmaztatást, az alosztályparancsnoknak (elöljáró vagy munkáltató) a fogoly 
saját közléséből származó és a telekkönyvi lapokon szereplő adatok alapján, a 
6. oldalon közölt minta szerint, 3 példányban előjegyzési lapokat kell felfek
tetniük. Ezeket az előjegyzési lapokat azután a saját körzetükbe tartozó hadi
fogoly-állomásra a lehető leggyorsabban el kell juttatni, legkésőb azonban 1918. 
január 15-ig. A hadifogoly-állomás összegyűjti ezeket a lapokat és 2 példányt 
megküld a hadifogoly lakóhelye szerint illetékes járási parancsnoksághoz. A 
3. példány a hadifogoly-állomáson marad későbi felhasználás céljából. 

Kapják az I. és II. elosztók szerint az összes, folyó év július 3-i Q. Nr. 
109 023-ban megjelölt helyek. (1. sz. közlemény.) 

A vezérkar főnöke helyett: 
Waldst'átten vezérőrnagy 

HL. Az első világháború iratai. 3413/B. I. 29/a./4. A német nyelvű gépelt sokszorosított pél
dány alapján készült fordítás. 

2. 

AZ OSZTRÁK—MAGYAR EGYESÍTETT FEGYVERES ERŐK 
PÓTLÁSÜGYI FŐNÖKÉNEK SZERVEZÉSÉBEN AZ OROSZORSZÁGGAL 

KÜSZÖBÖN ÁLLÖ HADIFOGOLYCSERE IRÁNYELVEINEK KIDOLGOZÁSA 
CÉLJÁBÓL ÖSSZEHÍVOTT TÁRCAKÖZI ÉRTEKEZLET JEGYZÖKÖNYVE 
Bécs XIII. 
Park Hotel, Schönbrun 1917. december 29-én délelőtt. 

A tanácskozás tárgya: A különbéke létrejötte esetén Oroszországgal folyta
tandó hadifogolycsere irányelvei. 

Az ülésen képviselve voltak: 
a Hadsereg-főparancsnokság hadműveleti osztálya von Brosch ezredes és-

G j ebié Marušic százados személyében; 
a Hadsereg-főparancsnokság vasúti ügyosztályának főnöke, Hassuk főhad

nagy személyében ; 
a Hadügyminisztérium 10. hadtáp osztálya, dr. Kelemen főhadnagy, 10. hadi

fogoly osztálya Melzer alezredes; 
a Központi Szállítási Főnökség John őrnagy és Severinski alezredes szemé

lyében ; 
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a es. és kir. Honvédelmi Minisztérium dr. Lelewer professzor hadbíró ezredes 
személyében; 

a cs. és kir. Honvédelmi Minisztérium 7. osztálya von Kuttik alezredes, 
Exner hadbíró őrnagy, dr. Manlicher. helyettes miniszteri titkár és Hugo Paul 
titkár személyében; 

a m. kir. Honvédelmi Minisztérium von Diósy ezredes, báró Láng alezredes, 
Fischer-Niaméssny őrnagy, Mayer-Csejkovits őrnagy és Stielly százados sze
mélyében ; 

a cs. és kir. Vasútügyi Minisztérium Dittes építésügyi főtanácsos személyében; 
a Magyar kir. Államvasutak Társasága Strausz felügyelő és Tánczos felügyelő 

személyében ; 
a cs. és kir. Kereskedelmi Minisztérium dr. Hoffmann miniszteri megbízott 

személyében ; 
a királyi magyar Kereskedelmi Minisztérium von Tormay osztálytanácsos és 

von Tőry igazgató személyében; 
a közös élelmezési bizottság dr. Kinböck százados személyében. 
A pótlásügyi főnököt Tombor alezredes,2 Slawik őrnagy, von Gömbös szá

zados,3 Woloszczuk százados és Berger főhadnagy képviselte. 
Elnök: von Brosch ezredes. 
Előadó: von Gömbös százados. 
Jegyző: Berger főhadnagy. 
Az elnök üdvözli a megjelenteket, majd kifejti: az ülésnek az a célja, hogy 

tisztázza az orosz hadifoglyoknak Oroszországgal való esetleges cseréje esetén 
sízem előtt tartandó alapelveket. Ma csak arról van szó, hogy nagy vonalakban 
rögzítsék a témára vonatkozó kérdéseket. 

Mivel ennek során előszöris a front szükségleteit és a folyamatos pótlás biz
tosítását kell figyelembe vennünk, először is a pótlásügyi főnök képviselői 
nyilvánítják majd véleményüket. 

Ezután Gömbös százados úr megtartja beszámolóját. 
Gömbös százados úr kifejti: a mai megbeszélés kiindulópontját egy, a Had

sereg-főparancsnokság által kezdeményezett jegyzékváltás képezte, amelynek 
során az a kérdés állt az előtérben, hogy milyen előnyök várhatók a hátország 
és a pótlásügy számára egy, Oroszországgal kötendő fegyverszünettől. 

A pótlásügyi főnök megállapította, hogy egy fogolycsere nélküli fegyver
szünet esetében tulajdonképpen csekély előnyök érhetők csak el a pótlásügy 
szempontjából, és hogy ugyanakkor egy különbéke jelentős előnyöket ígér, 
mivel Oroszországból több osztrák—magyar katona tér haza, mint amennyit 
Oroszországnak átadunk. Az orosz hadifoglyok Ausztria—Magyarországról 
Oroszországba való visszatérése idősebb korosztályok szabadságolását teszi szük
ségessé, akiket az oroszok helyett kell munkába állítani. 

Időközben aktuálissá vált az Oroszországgal kötendő különbéke kérdése. 
Azért gyűltünk ma itt egybe, hogy minden, a pótlásüggyel és a hadigazdálko
dással kapcsolatos kérdést idejében megtárgyaljunk, hogy később azután ne 
kelljen kapkodva dolgoznunk. 

Szükségesnek látszik, hogy az egész kérdést először számok segítségével vilá
gítsuk meg. Abból a körülményből, hogy mi 900 000 orosz hadifogollyal ren
delkezünk, míg a mieink közül mintegy 1,3 (orosz adatok szerint 1,8) millió 
ember van orosz fogságban, a csere 300 000—400 000 főre tehető tényleges ha
szonnal járna a mi javunkra. Azonban feltehető, hogy valószínűleg — talán 

2 Tombor Jenő (1880—1946) a világháború végén vezérkari alezredes. A Tanácsköztársaság 
idején a Hadügyi Népbiztosság vezérkari főnöke. Stromfeld mellett részt vesz a felvidéki 
hadműveletek előkészítésében. Az ellenforradalmi kormány letartóztatja, majd kényszer
nyugdíjazza. A felszabadulás után rehabilitálják, vezérezredessé nevezik ki; kisgazdapárti or
szággyűlési képviselő. 1945. novembere és 1946. júniusa között honvédelmi miniszter, 

3 Gömbös Gyula (1886—1936) az első világháború alatt vezérkari tiszt, a Monarchia fel
bomlása után a Tényleges Tisztek Országos Szervezetének (később Magyar Országos Véderő 
Egyesület) vezetője. E törtető tiszt a Tanácsköztársaság idején az ellenforradalom egyik 
szervezője. „Fajvédő", fasiszta nézetei révén még a 20-as években közeli kapcsolatba kerül 
Hitlerrel és környezetével. 1932 októberétől 1936 októberében bekövetkezett haláláig minisz
terelnök. 
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politikai okokból is — nem minden hadifogoly tér majd vissza hozzánk, úgy, 
hogy nem várhatunk nagy tényleges létszámnövekedést. A pótlásügyi főnököt 
az egész kérdéskomplexum megoldása során az az elv vezérli, hogy a hadrakelt 
sereg változatlanul őrizze meg ütőképességét, és a hátország termelőkapacitá
sát, valamint az, hogy az elengedhetetlenül szükséges cserefolyamat során, ame
lyet a továbbiakban még közelebbről megvilágítunk, el kell érni a hadsereg 
megfiatalítását (minőségi feljavítását). 

A hadrakelt seregnél 270 000 orosz hadifoglyunk van, ebből 50°/0 az észak
keleti arcvonalon, 50°/0 Albániában, valamint a délnyugati arcvonalon. Felme
rül a kérdés: elvonhatjuk-e pótlás nélkül ezt a 270 000 embert a hadrakelt 
seregtől? 

Ügy tűnik, hogy ez különösebb nehézség nélkül megvalósítható, mivel azáltal, 
hogy a nagy orosz hadszíntéren a hadihelyzet megszűnt, abban a helyzetben 
vagyunk, hogy az északkeleti arcvonalon levő nélkülözhető saját munkaerőin
ket áthelyezhetjük a délnyugati arcvonalra és Albániába, ugyanakkor megvál
hatunk az ottani orosz munkásosztagoktól és előkészíthetjük azokat a cserére. 

A pótlásügyi főnök egyidejűleg azzal a kéréssel fordul a Hadsereg-főparancs
noksághoz, hogy a hadrakelt seregnél levő orosz hadifoglyokat pótlás nélkül 
adja át. 

Ha a kérést jóváhagyják, akkor lehetségessé válik a csere első szakaszának 
megvalósítása, anélkül, hogy a hátország stabilitását megzavarnánk. 

Èz a 270 000 hadifogoly és az a 85 000 a hátországban levő szolgálatképtelen 
vagy nem hasznosított (betegek, hadifogoly táborokba-n levők) közösen képezik 
majd a hadifoglyoknak azt az első csoportját, amelyet az oroszok rendelke
zésére bocsátunk. Ennek a csoportnak az az előnye, hogy annak révén az 1 
osztrák—magyar — 1,5—2 orosz hadifogoly cserekulcsnak megfelelően saját 
embereink csaknem a dupláját (kb. 600 000) nyerjük vissza, akiket azután egy 
később még meghatározandó közvetett úton a hátországban levő és pótolandó 
orosz hadifoglyok cseréjére használhatjuk fel. 

Nálunk^ a hátországban összesen 638 000 orosz hadifogoly van, közöttük a 
már említett 85 000 szolgálatra alkalmatlan hadifogoly és 553 000 olyan hadi
fogoly, akik a hátországban az iparban és a mezőgazdaságban dolgoznak. En
nek az 553 000 embernek a pótlás nélküli azonnali elbocsátása a gazdasági élet 
jelentős megkárosítását jelentené. Ezért ezt a kontingenst csak akkor szabad 
rendelkezésre bocsátani, ha már más munkaerőkkel pótolni tudjuk. Ezen túl
menően az erre hivatott központi szerveknek felül kellene vizsgálniuk, hogy 
valóban minden orosz hadifoglyot ésszerűen használnak-e fel. Mindenki tudja, 
hogy még ma is vannak olyan hadifoglyok, akiket nem ésszerűen használnak 
fel. Minél kevesebb hadifoglyot kell pótolni, annál több katonáról tudunk a 
hadsereg javára lemondani. 

Azzal a 600 000 emberrel, akiket az első kontingensért (270 000 + 85 000) ka
punk cserébe, a jelenleg a hátországi gazdasági életben tevékenykedő 553 000 
embert kívánjuk közvetett módon lecserélni. 

Ez a közvetett lecserélés abban áll majd, hogy hazatért hadifoglyainkat, akik 
általában a fiatalabb évjáratokhoz tartoznak, egy legfeljebb négyhetes üdülési 
szabadság után fokozatosan beállítjuk a hadseregbe "és ennek fejében a had
sereg az idősebb évfolyamokat fokozatosan a hadigazdálkodás rendelkezésére 
bocsátja. A végrehajtás ezen módjával eleget teszünk egyrészt a „hadsereg 
megfiatalítása"-val kapcsolatos katonai, másrészt a „pótoljuk a leadott mun
kásokat" hadigazdálkodási követelésnek (lásd az 1. sz. mellékletet) .4 

Gömbös százados ezután azokról az előkészületekről beszél, amelyeket az 
egész akció sikeres végrehajtása érdekében meg kell tenni. 

Javasolja, hozzák létre szákszervek bevonásával a fogolycsere-parancsnokságot 
az északkeleti hadrakelt seregnél. E legmagasabb parancsnokságnak lennének 
alárendelve^ a kicserélő helyek (hadifogoly átadó állomások). 

A kicserélő helyek feladata lenne a hadifoglyok közvetlen átvétele. (Azono-

4 A jegyzőkönyv 1 sz. melléklete a pótlásügyi főnöknek a szovjet-orosz és osztrák-magyar 
hadifogolycsere lebonyolítására vonatkozó terve volt, melyet vázlat formájában a 148. ol
dalon közlünk. 
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sítás, póttestek szerinti összeállítás, a hátországba való elszállítás.) A póttes
teknél előzetes intézkedéseket kell tenni a hazatérők átvételére és osztályo
zására, valamint az idősebb évfolyamoknak a későbbiek folyamán történő 
munkaközvetítésére. 

Talán az is célszerű lenne, ha az orosz főparancsnokság mellé osztrák— 
magyar szerveket adnának azzal a feladattal, hogy a fogolycserét ellenőrizzék. 

Végül azt is sürgetni kellene, hogy Oroszországban hasonló előzetes szerve
zési intézkedések következzenek be, hogy a saját és orosz kicserélő helyek 
telefonösszeköttetésben álljanak a fogolycsere panaszmentes lebonyolításának 
biztosítása céljából. Maga a csere vasúton, gyalogmenettel és tengeri úton bo
nyolódik majd le. 

Most pedig rátérünk arra a kérdésre, hogyan zajlik majd le a hazatérteknek 
a munka révén idekötött orosz hadifoglyokkal való kicserélése. 

Az elvnek a következőnek kell lennie: a hadsereg ütőképességét meg kell 
őrizni és állományát megfiatalítani, továbbá annyi embert kell a hátország 
rendelkezésére bocsátani, amennyi gazdasági élete szempontjából szükséges. 
(Mellékeljük a csere technikájának" önkényesen feltételezett grafikus ábrázolá
sát — 2. számú melléklet.) [Nem közöljük — A szerk.] 

Ezt a célt akkor érhetjük el, ha egyrészt a hazatérő osztrák—magyar katonák 
nagy részét a hadsereghez irányítjuk, másrészt, ha a hátország gazdasági életé
ben az ipar egyensúlyának fenntartása céljából mintegy 600 000 osztrák— 
magyar munkást a hadseregből elbocsátunk. Ez az 1867—1872. korosztályok sza
badságolása révén megy végbe. Az 1873-as évjáratot a pótlásügyi főnök abból 
a célból tartja vissza, hogy közbeléphessen ott, ahol hiányok adódnak. Ez az 
évjárat olyan mobil tartalék, amelyet az akció végrehajtása után szükség sze
rint véglegesen a hadsereg vagy a hadigazdálkodás rendelkezésére kell bocsá
tani. 

A fenti évjáratok szabadságolása azt eredményezi, hogy mindenekelőtt az 
egész 1874-es és részben az 1875-ös születésű korosztályt is a hátország ren
delkezésére bocsássák, és ezeknek az évjáratoknak kell majd a jelenleg a hát
országban alkalmazott 1874—1899. évfolyambeli segédszolgálatosokkal együtt a 
belső szolgálatot és az őrszolgálatot a hátországban ellátnia. 

Az 1876—1899 között született „A" és „B" minősítésűek, illetve azok a „C" 
minősítésűek, akik őrszolgálatra alkalmasak, számításba jönnek a harcoló csa
patoknál való felhasználás szempontjából. A végrehajtási intézkedéseket csak 
fokozatosan lehet majd kibocsátani. 

A katonailag végrehajtandó előzetes munkálatok során a feladatok a követ
kezőképpen oszlanak majd meg: 

A Hadügyminisztériummal és a pótlásügyi főnökkel egyetértésben a Had
sereg-főparancsnokságának a feladata a szervezés a hadrakelt seregnél, továbbá 
az, hogy az Oroszországban tartózkodó osztrák—magyar hadifogoly katonákat 
megfelelően csoportosítsa (szervezze), valamint az, hogy az Oroszországban mű
ködő bizottságot az 1. melléklet értelmében a tömegek meghatározott mozga
tására utasítsa. 

A Hadügyminisztérium, a cs. és kir. Honvédelmi Minisztérium és a m. kir. 
Honvédelmi Minisztérium feladata: a hazatértek átvétele a hátországban a pót
testeknél ; a hazatérők nyilvántartásiba vétele, osztályozása és szabadságolása; 
azoknak a véglegesen szabadságolandó idősebb évjáratoknak munkaközvetítése 
és alkalmazása, akiket folyamatosan a katonai igazgatási szervek rendelke
zésére bocsátanak a munkával foglalkoztatott orosz hadifoglyok leváltása cél
jából. A három katonai igazgatási szervre maradna annak eldöntése, hogy az 
orosz hadifoglyokat az idősebb korosztályok (1867—1872) szabadságolása és sza
bad munkára való toborzás révén, vagy az említettek kötelező munkába állí
tásával kívánja-e felváltani. 

A Hadügyminisztérium külön hatáskörébe tartozna a hadifoglyok egykori 
alkalmaztatásának pontos azonosítása (már a vonatban); az orosz hadifoglyok 
fokozatos összevonása a hátországban aszerint, hogy milyen mérvű az idősebb 
évjáratok munkábaállítása a leszerelési utasítás értelmében. 
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Az előadó így zárja szavait: feladatunk nagyon bonyolult. Viszonylag rövid 
idő alatt több millió embert kell elszállítani a rendszeres szállítmányok igény
bevételén felül. Ez a cseremozgalom csak akkor vezet sikerre, ha egy egységes 
gondolat szerint a mindenkori helyzetnek megfelelően bonyolítják le. 

Mivel ezen akciónak a során is csak egy célt követhetünk, nevezetesen a 
háború győzelmes befejezését, tekintettel az antant várható fokozott katonai 
erőfeszítéseire, teljességgel érvényesíteni kell a kiinduláskor felállított elvet: 
őrizzük meg a hadsereg ütőképességét és a hátország gazdasági termelését. 

A beszámolót a továbbiakban az alábbi vita követi: Tombor alezredes utal 
Diósy ezredesnek arra a közbevetett megjegyzésére, hogy a hadifogolycsere 
során a hátországban a vasutak mellett elsősorban a mezőgazdaságra kell te
kintettel lenni azzal, hogy a tavaszi és később az aratási munkákra előkészü
leteket tegyenek. A tavaszi munkákat valószínűleg még azoknak a hadifog
lyoknak a közreműködésével fejeznék be, akik jelenleg a mezőgazdaságban 
dolgoznak. A munkára kész hadifoglyokat az aratás idejére is vissza kell tar
tani és csak azután kell őket az orosz kormány rendelkezésére bocsátani. Egy
részt helytálló az az ellenvetés, hogy sok hadifogoly meg fog szökni, ha az 
ellenségeskedés megszűnése után munkára fogják őket, másrészt azonban is
meretes, hogy sok orosz hadifogoly igen jól érzi magát nálunk. Utóbbiak bizo
nyára itt maradnak, ha munkájukért rendesen megfizetik őket. 

A Központi Szállítási Főnökség képviselője, John őrnagy kijelenti: a Köz
ponti Szállítási Főnökség számára a leszerelés mindenekelőtt a vasúton és hajón 
való szállítás kérdése. A kicserélésre kerülő hadifogoly vasutasokat pótolni 
kell, de az orosz hadifoglyokat nem szabad olaszokkal vagy szerbekkel helyet
tesíteni, mert ebben az esetben azonnal csökkenne a munkateljesítmény. Ép
pen ezért a leadandó orosz hadifoglyok helyett másfél-kétszeres pótlást kell 
követelni. Szigorú különbséget kell tenni tanult és tanulatlan munkások között. 

John Őrnagy a továbbiakban a következő adatokat adja meg a vasúti szol
gálatra alkalmazott hadifoglyokról: 

Az osztrák államvasutaknál 
az osztrák magánvasutaknál 

orosz hadifogoly dolgozik. 

7200 
2000 

összesen 9200 

Dolgozik még: 
a magyar államvasutaknál 
a katonai vasutaknál (Északon, Délnyugaton és Délen) 
a hajókon (közvetlenül a központi szállításirányításnak 
alárendelve) 
a polgári hajózási vállalatoknál 

9000 
4100 

1200 
1200 

hadifogoly. 
összesen 15 500 orosz 

Dolgozik továbbá: 
az egyes katonai vasútépítő vállalatnál 
hadifogoly a vasúti munkacsapatokban 
ebből teljesen képzett munkás 
továbbá: közönséges munkaosztagok, melyek szintén 
oroszokból áUnak 
a harcoló csapatoknál, de az építkezéseken foglalkoztatva 

11 000 orosz 

11 000 fő 

atva 
17 000 fő 
11 000 fő 

összesen 
plusz 

39 000 fő 
25 000 fő 

összesen 64 000 fő 
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Eszerint a szállítással kapcsolatos szolgálati helyeken összesen 64 000 orosz 
hadifoglyot alkalmaznak. 

John őrnagy hangsúlyozza, hogy ezt a számmennyiséget azért idézte, mert 
a vasúti szolgálat fontosságára akart rávilágítani, és azt akarta bizonyítani, 
hogy a Központi Szállítási Főnökség kívánságai minden figyelmet megérde
melnek. 

Tombor alezredes a pótlásügyi főnök nevében tudomásul veszi a Központi 
Szállítási Főnökség képviselőjének közléseit és kijelenti, hogy a vasút igényeit 
mindenkor a legmesszebbmenőén tekintetbe fogják venni. Teljesen kizárt dolog 
azonban, hogy a 64 000 vasúti munkás kivétel nélkül szakmunkás lenne. Biz
tosan sok olyan szakképzetlen munkás van a 64 000 között, akiknek a speciális 
kiképzése nem olyan, hogy ne lehetne őket azonnal pótolni. 

Tombor alezredes azt kéri, hogy a Központi Szállítási Főnökség a pótlásügyi 
főnökkel részletesen közölje, hány szakember van a munkások között. Ezután 
valószínűleg arra a következtetésre lehet jutni, hogy e munkások egy részét 
szakemberekkel, másik részét egyéb saját munkásainkkal és a többieket más, 
esetleg olasz hadifoglyokkal kell felváltani. Ehhez azonban az kell, hogy a 
szállításirányítás változtasson azon az álláspontján, amely szerint olasz hadi
foglyokat eleve nem lehet alkalmazni a vasúti munkások kicserélésére. 

A központi szállításirányítás képviselője utal arra, hogy ők már 1916-ban 
írtak egy tanulmányt a hadifogolycseréről, és felteszi azt a kérdést, hogy hadi
foglyainknak Oroszországból való elszállításával kapcsolatban nem lehetne-e 
más gyűjtőhelyeket is létesíteni. Itt különösen Ogyesszára gondol, ahonnan a 
hajóval való továbbszállítást meg lehetne valósítani. Lehetetlen lesz az összes 
hadifoglyot vasúton elszállítani, sőt a hadifoglyok egy részét a fronton levő 
kicserélő helyekig, gyalogmenetben kell vonultatni. (100 km-en felüli menet
teljesítményre gondolva). A ki cserélőpontokhoz vezető ingaforgalom létesítése 
mellett emel szót. Akkor bizonyos számú embert el lehetne szállítani és ugyan
azzal a szerelvénnyel ugyanannyi embert visszafelé továbbítani. A mozgósítás 
és a leszerelés közötti alapvető különbség éppen abban áll, hogy a mozgósítás 
a személyi, a leszerelés az anyagi tényezőt állítja előtérbe. 

Gömbös százados utal arra, hogy az ilyen természetű részletkérdéseket a 
Hadsereg-főparancsnokságnak, a pótlásügyi főnöknek és a Hadügyminiszté
riumnak (Központi Szállítási Főnökség) egymással rendeznie kell majd. A 100^ 
km-es menetteljesítmények kérdésesek és nem is célszerűek. 

Tombor alezredes felveti a kérdést, hogy a katonai központok egyetértenek-e 
a legénységnek a pótlásügyi főnök által javasolt korosztályonként, fokozatos 
szabadságolásának elvével, vagy inkább a kategóriánkénti elbocsátást részesí
tenék-e előnyben. 

A megjelent képviselők mindannyian az évjáratonkénti szabadságolás mel
lett emeltek szót. 

Egy javaslatra válaszolva Gömbös százados utal arra, hogy ebben a tekin
tetben milyen nagy szerepet játszana a vótcsapattestek hazai községekbe való 
áthelyezése. A pótlásügyi főnök már 4 hónappal ezelőtt ez irányú megkere
séssel fordult a Hadsereg-főparancsnokságához és a minisztériumokhoz. Bizo
nyos okokból azonban nem lehetséges valamennyi pótcsapattestnek a haza te
rületére történő visszavezénylése. 

Báró Láng alezredes amellett foglal állást, hogy létesítsenek pótcsapattest
kirendeltségeket hazai helységekben, hogy a hazatérőknek ne kelljen a terü
leten kívül elhelyezett pótcsapattesteken keresztül kétszeres utat megtenniük. 

Tombor alezredes azzal a felhívással fordul a vasút igazgatóságához, hogy 
amint az odairányított munkaerők eléggé beletanultak a munkába, azonnal 
alkalmazza a szükséges korlátozásokat is. 

A magyar királyi Kereskedelmi Minisztérium képviselője közli, hogy a ta
pasztalatok szerint az idősebb évjáratokból kikerülő munkásoknak gyakran 
csak 10%-át lehet alkalmazni. 

Brosch ezredes kijelenti, hogy az összes jelenleg tárgyalt kérdés egy részét 
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a Pétervárra küldött bizottság fogja rendezni. Az a szándékuk, hogy a hadi
foglyot mint saját országunk polgárát kezeljék, vagyis rá is vonatkozzék a hadi
szolgálatról szóló törvény. Ügy tűnik, hogy ez elérhető és legalábbis egy bizo
nyos időre megkaphatjuk ezen munkások nagy részét. Az utóbbi időben az 
oroszok sok esetben türelmesebbek a mi hadifoglyainkkal, mint amilyenek mi 
vagyunk az orosz hadifoglyokkal szemben. Ennek bizonyítéka: Pétervárott m á r 
szabadon bocsátották a hadifoglyok egy részét. A hadifoglyoknak saját szer
vezeteik vannak. 

Gömbös százados azt válaszolja, hogy a hadifoglyok korlátozása tulajdon
képpen hátrányos lenne számunkra katonai szempontból. Igyekeznünk kell 
az akciót gyorsan lebonyolítani, hogy azokat a kontingenseket (a fölösleget), 
amelyeket esetleg nem von el a munka, a hadseregbe tudjuk irányítani. 

Diósy ezredes utal arra, hogy a béke eljövetelének pillanatában az orosz 
hadifoglyokat egyáltalán nem tudjuk majd visszatartani, mivel nincs hatal
munk a hadifoglyokkal szemben. A hadifogoly egyszerűen abbahagyja majd a 
munkát és hazamegy, ha úgy tartja kedve. Ha tehát a hadifoglyokat vissza
tartjuk, akkor az aratást veszélyeztetjük. Diósy ezredes azt kívánja, hogy a 
hadifogolycsere lebonyolítása az aratás kezdetéig érjen véget.5 

Tombor alezredes úgy véli, hogy a pótlásügyi főnök, amennyire csak lehet, 
sürgetni fogja ezt, de nem hiszi, hogy a kicserélés az aratásig véget érne. 

Diósy ezredesnek ama javaslatára, hogy először a hátországban foglalkozta
tott orosz hadifoglyokat kellene átadni abból a célból, hogy a munkaerők 
stabilitását a hátországban még az aratás előtt elérjék, a pótlásügyi főnök 
képviselője azt válaszolja, hogy ez lehetetlen, mivel a legidősebb évjáratokat 
pótlás nélkül nem lehet leadni. A legidősebb évjáratokat nagyrészt a haza
térőkkel (indirekt módon) kell felváltani. Ezért célszerű, hogy mindenekelőtt 
olyan oroszokat használjunk fel saját katonáink kicserélésére, akiket anélkül 
át tudunk adni, hogy pótolnunk kellene őket. 

Diósy ezredes ezt tudomásul veszi. 
A cs. és kir. Kereskedelmi Minisztérium képviselője törvénytelennek nevezi 

azt az eljárást, hogy a hadifoglyokra alkalmazzák a hadszolgáltatási törvényt. 
Brosch_ ezredes kijelenti, hogy e kérdés rendezése a pétervári tárgyalások 

menetétől függ majd, amelyekről Hughes útján tudósítani fogja a Hadsereg
főparancsnokságot. Hadszolgáltatási törvényen ő hadkötelezettséget ért. Orosz
országban már bevezették ezt a mi hadifoglyainkra vonatkozóan. 

Gömbös százados: a dezertálás megelőzésének egyetlen járható útja az lenne, 
ha felvilágosítanánk az orosz hadifoglyokat az akció szervezett lebonyolításá
nak szükségességéről, márcsak saját érdekükben is (ellátás, szállás). Ezt a 
felvilágosítást mind Oroszországban, mind nálunk végre kellene hajtani. 

Diósy ezredes előadja, hogyan képzeli el a legidősebb korosztályok szabad
ságolásának és hasznos foglalkoztatásának kérdését. 

Az alapelv a következő: a hadifoglyok pótlása az idősebb évjáratok szabad
ságolása útján történik. 

Ezeknek a korosztályoknak be kell vonulniuk póttesteikhez, miáltal a helyi 
illetékesség szerinti elosztás automatikusan szabályozódik. E bevonulásoknak 
természetesen meg kell felelniük a hadifoglyok tervezett átadásának. A hadi
foglyok átadása a rendelkezésre bocsátott munkások számához fog igazodni. 

Diósy ezredesnek egy, a cs. és kir. földművelésügyi miniszterrel folytatott 
megbeszélése szerint a gyakorlati megvalósítás a következőképpen alakulhatna: 
mezőgazdasági bizottságainknak ma már rendelkezésére áll a szabad és fel
szabaduló helyek jegyzéke. 

A póttesteikhez bevonuló emberek kapnak egy ilyen listát a fizetés egyidejű 

5 Egy, az ülés után Tombor alezredes és Diósy ezredes között lefolyt megbeszélés során 
Diósy ezredes hangsúlyozta, hogy az lenne a legcélszerűbb, ha a mezőgazdaságban foglalkoz
tatott orosz hadifoglyokat az aratás idejére még teljes létszámban visszatartanák. Ha ezen 
hadifoglyoknak csak egy részét vonnák ki az aratás idején, elősegítenék a szökési szán
dékok kialakulását. (Az eredeti jegyzőkönyben található megjegyzés.) 
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feltüntetésével. Azt az embert, aki munkahelyet választott és aláírta a munka
szerződést, ennek a munkahelynek a céljaira a csapattól el kell bocsátani. Ezzel 
a munkáltató biztosítékot nyer afelől, hogy a munkás nem hagyhatja ott egyik 
napról a másikra, másrészről pedig a munkás védelmet nyer a munkáltató 
önkényeskedése ellen. A mezőgazdasági munkabizottságnak pedig lehetősége 
van e szerződések biztosítására, mert az a munkás, aki munkahelyét el akarja 
hagyni, ezt csak a mezőgazdasági munkabizottság hozzájárulásával teheti meg. 

További, gyakorlati megoldást igénylő kérdés az, hogy a munkáltató, aki 
tudja, hogy hajdani munkása a szabadságolt évjáratok soraiban van, lehető
séget nyer arra, hogy ezt az embert már előzetesen a maga számára elkötelezze. 

Ez különösen előnyös lenne a mezőgazdaság számára. 
"Pontos az önálló gazdálkodók kérdése is. 
Igen nehéz lesz arra kényszeríteni egy önálló gazdálkodót, hogy munkásként 

vállaljon állást. Ennek folytán bekövetkezhetne, hogy a helyek egy része be
töltetlen maradna. Azt a kérdést kellene tehát eldönteni, hogy lehet-e önálló 
gazdálkodókat ilyen szolgálati helyekre vezényelni. 

Tombor alezredes megjegyzi: szükséges, hogy az érintett évjáratokat ne bo
csássuk el teljesen a katonai szolgálatból, hanem csak szabadságoljuk vagy 
mentsük fel, illetve vezényeljük őket. így lehetővé válik a munkások célszerű 
szervezése. Az önálló gazdálkodókkal kapcsolatban a következőket kellene fi
gyelembe venni: az önálló gazdálkodók egy része a saját birtokán dolgozó 
orosz hadifoglyot váltja fel. A hadsereghez bevonult önálló gazdálkodók egy 
része ellenében egy másik részt felmentettek. A pótlásügyi főnöknek nincs 
kifogása az ellen, hogy az önálló gazdálkodóknak ez előbbi részét is felmentsék 
és hogy ezek otthonukban dolgozzanak, ha azok, akiket helyettük felmentettek, 
most bevonulnak. 

Az ellen sem lehetne kifogást emelni, hogy a többi önálló gazdálkodó is a 
saját birtokán dolgozzék, ha ezáltal nem kell emelni a szabadságolandók össz
létszámát. 

Lakóhelyén belül azonban a szabadságolt önálló gazdálkodót is kényszerí
teni kellene, hogy ne csak a saját birtokát művelje meg, hanem a kollektív 
munkában is részt vegyen, ha a saját birtoka nem igényli munkaerejének 
teljes felhasználását. 

Dr. Manlicher, a cs, és kir. Honvédelmi Minisztérium képviselője úgy véli, 
hogy speciálisan Ausztriában a felmerülő nehézségeket új törvényhozó intéz
kedésekkel keli elhárítani. 

A magyar királyi Földművelésügyi Minisztérium képviselője azt válaszolja, 
hogy Magyarországon a fennálló törvények és kormánymeghatalmazások teljes
séggel elegendőek. 

A cs. és kir. Vasútügyi Minisztérium képviselője, Dittos építésügyi főtanácsos 
a lehető leghamarabb intézkedéseket kíván azoknak a hadifogoly munkásoknak 
a folyamatos pótlására, akik esetleg megszökhetnek, ugyanakkor hangsúlyozza 
(John őrnagy fejtegetéseivel ellentétben), hogy az olasz hadifoglyok közül jobb 
minőségű munkaerők kerülnek ki, mint az oroszok közül. 

Tombor alezredes kérdésére ez a képviselő kijelenti, hogy a vasutaknál fog
lalkoztatott orosz hadifoglyoknak havonta 20—25%-át kellene olasz hadifog
lyokkal felváltani. 

Brosch ezredes: a Hadsereg-főparancsnokságának alapvető érdeke, hogy a 
vasutak simán működjenek. 

Tombor alezredes azt javasolja, hogy 1:1 arányban hajtsák végre az átadandó 
orosz hadifogoly vasúti munkásoknak olasz vasúti munkásokkal való pótlását 
és indítványozza, hogy ezen hadifoglyok cseréjének további részleteit külön 
ülésen tisztázzák. 

Végül kijelenti, hogy ez az akció nem érinti a pótlásigény fedezésére az 
1918. évre vonatkozóan hozott valamennyi intézkedést, és azokat a hadsereg 
ütőereje fenntartásának érdekében meg kell valósítani. 

Minél eredményesebben zárulnak ezek az akciók, annál könnyebb lesz végre
hajtani az előttünk állót, annál gyorsabban bocsáthatók az idősebb évfolyamok 
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a kormányok rendelkezésére, és ezzel annak a követelménynek is eleget te
szünk, hogy a lakosság a különbékét megkönnyebbüléssel vegye tudomásul . . , 

2 melléklet.6
 A tanácskozást berekesztik.7 

HL. HM. Mg. a. Mg. b. osztály, 1918. Mg. tétel 155. ein. a. sz. — A pótlásügyi főnök, Hazai 
Samu vezérezredes 1918. január 2-án kelt s a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett átiratához 
mellékelt német nyelvű gépelt jegyzőkönyv alapján készült fordítás. 

3. 
A KÖZÖS HADÜGYMINISZTÉRIUM 10. HADIFOGOLY OSZTÁLYÁNAK 
BIZALMAS KÖRTÁVIRATA A BRESZT—LITOVSZKI BÉKESZERZŐDÉS 

ALÁÍRÁSA UTÁN AZ OROSZ HADIFOGLYOK LÁZONGÁSÁNAK, 
MUNKAMEGTAGADÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN 

TEENDŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL 
Bécs 1918. március 14. 
A Hadügyminisztérium felhatalmazott minden katonai parancsnokságot a kö

vetkezők közzétételére: tekintettel arra, hogy egyre több szökési eset és enge
detlenség fordul elő az orosz hadifoglyok között, ki kell hirdetni minden hadi
fogolytáborban, minden munkahelyen és minden egyéb helyen, ahol orosz 
hadifoglyok tartózkodnak, hogy azt a hadifoglyot, aki mostantól számítva a 
szabályos fogolycsere lebonyolításáig megszökik, megtagadja a munkát vagy 
engedetlenkedik, katonai hadifogoly munkacsapatba sorozzák be, és büntetésből 
csak az egész csere lezárulásakor bocsátják majd haza. Hozzá kell fűzni, hogy 
az osztrák—magyar katonai közigazgatás az orosz és az ukrán kormánnyal 
kötött és a jövőben kötendő, a hadifogolycserére vonatkozó minden megálla
podást szigorúan be fog tartani, és semmilyen körülmények között nem tűrheti 
el a szükséges katonai rend megbontását, vagy a hadifoglyok bármiféle önké-
nyeskedését. A hadifoglyok intelligensebb része ügyeljen arra, nehogy néhány 
lázadó elem a renddel szembeszegülő magatartásával a katonai közigazgatás 
által tervezett könnyítő intézkedéseket lehetetlenné tegye és ezáltal saját jó
akaratú bajtársainak is a legsúlyosabban ártson. 

Kapja: minden katonai parancsnokság és a Nyegyelja című hadifogoly lap 
szerkesztősége. Tudomására hozatik a cs. Belügyminiisztériuinnaik, a cs. Föld
művelésügyi Minisztériumnak, a magyar kir. földművelésügyi miniszternek, a 
cs. Landwehr-minisztériumnak és a magyar kir. honvédelmi miniszternek. A 
Hadügyminisztérium bizalmasan kéri, gondoskodjanak arról, hogy ez a gazda
sági okokból szükséges rendelkezés nyilvánosságra hozatala ellenére se kerül
jön be a sajtóba, mert ha a semleges, illetve ellenséges országokban tudomást 
szereznek róla, akkor orosz részről olyan ellenintézkedések lennének várhatók, 
amelyek árthatnának a hazatérési mozgalomnak.8 

A Hadügyminisztérium 10. hadif[ogoly] 
oszt[álya] 19 287. sz. 

Országos Levéltár. FM K—184. 1918. 62/h—55 001 (56 680) 8—10. fol. A német nyelvű eredeti 
távirat alapján készült fordítás. 

6 Az 1. sz. melléklet a tervezett kicserélés két fázsiát, a 2. sz. melléklet a kicserélési folya
mat 6 fázisát ábrázolja grafikusan, amit nem közlünk. 

7 A jegyzőkönyv aláírása hiányzik. 
8 Az intézkedést a sajtó nem közölhette, a foglyoknak a munkahelyeken és a táborokban 

a rájuk vonatkozó mértékben szóban hirdették ki, hogy ne nyújtsanak írásos bizonyító 
anyagot egy esetleges szovjet-orosz tiltakozáshoz, 

A Fővárosi Gázműveknél dolgozó több száz orosz hadifogoly részére a budapesti katonai 
parancsnokság rendeletéből az alábbi kivonatot ismertették a foglyokkal: 

„Kivonat a Militärkommandónak 1918. március hó 21-én M. A. 14 013 sz. a. k. rendeleté
ből (Militärkommandoparancs 75/1918.) 

1. Orosz foglyok éppúgy tartoznak dolgozni mint eddig. Semminemű könnyebbülés nem 
engedélyezhető. A foglyok épúgy mint eddig nem élvezhetnek nagyobb szabadságot. Saját 
költségükön nem utazhatnak hazájukba a foglyok, 

2. Mindenekelőtt a beteg és rokkant foglyok lesznek útbainditva. 
3. Akarata ellenére senki vissza nem tartható, vagy Oroszországba vissza nem küldhető. 

(Letelepedés.) 
4. A foglyok bevonásának sorrendje: a hadvezetőség tekintettel lesz a gazdasági vi

szonyokra. 
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4. 
RÉSZLETEK AZ OROSZ NYELVŰ CENZÚRACSOPORT 

ÁPRILIS HAVI JELENTÉSÉBŐL A MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁRA 
VISSZATARTOTT OROSZ, LENGYEL ÉS UKRÁN HADIFOGLYOK 

HANGULATÁRÓL 
Bécs 1918. május 2. 

A. Lukasevszkij hadifogoly, 110. munkaosztag, „U" hadifogoly-állomáson a 
következőket írja 1918. március 10-én: „Itt ülünk a régi helyünkön, mintha 
még nem kötöttek volna békét és a háborút tovább folytatnánk. Ha Japánban 
a hadifoglyoknak sokáig kellett várniuk, akkor az a Távol-Keleten történt. 
Mi azonban Európában vagyunk, méghozzá hazánkhoz közel, de haza nem 
juthatunk. Másfél hónap telt el azóta, hogy békét kötöttek Ukrajnával, amely
nek fiai vagyunk, de úgy tűnik, hogy kevéssé vannak tekintettel r á n k . . . " 

Kaufmann9 hadifogoly így ír a Csongrád megyei Szentesről 1918. március 
22-én: „Látom, az jutott osztályrészemül, hogy még sokáig levelezzem. Nye
részkedési vágyból tartanak vissza minket. Hiszen a földbirtokos urakat nem 
lehet megfosztani az olcsó munkaerőtől, n e m d e ? . . . " 

T. Abaskin hadifogoly írja a magyarországi Kecskemétről 1918. március 
31-én: „Oroszországból visszatérnek a hadifoglyok. Azt állítják, hogy kicse
rélték ő k e t . . . Azt hiszem, mi leszünk az utolsók, akik hazatérnek, mivel 
Magyarország gabonában gazdag. Azért, hogy ne maradjon munkások nélkül, 
a foglyokat egy időre visszatartják.. ." 

Andrej Nyecsitajlo hadifogoly így ír Wales-ből 1918. március 12—15-én: „Végre 
megértem azt a pillanatot, amikor felhangzott az a nagy szó, hogy béke. A 
papíron az áll, hogy az orosz és a német nép mostantól kezdve egyetértésben 
és békében él. A valóságban azonban nem ez a helyzet és nem is lesz soha. 
Mind én, mind bajtársaim ezrei pontosan úgy dolgozunk, mint régen, és foly
ton ezt halljuk: »Orosz, dolgoznod kell«, vagyis ellenvetés nélkül dolgozni kell. 
Mert hát kényszeríthet-e az ember egy barátot arra, hogy 6 kopejkás vagy 25 
krajcáros napszámért napi tizenhárom órát dolgozzon? Ez nem baráti bánás
mód, hanem erőszaktétel, rabszolgaság. Az orosz és a német nép közötti baráti 
kapcsolatokat azzal a viszonnyal hasonlítom össze, amely a parasztok és 
Potocki gróf között uralkodott. A grófnak szokása volt, hogy szükség esetén 
befogja a parasztokat igavonónak. A német Potocki nyomdakaiba lép. Felbuk
kantak olyan híresztelések is, hogy mindannyiunkat hamarosan táborokba kül
denek a munkahelyekről, azért, hogy onnan hazaszállítsanak. Gazdáink össze
dugták a fejüket és közösen járási elöljárójukhoz fordultak, hogy biztosítsák 
magukat annak támogatásáról abban a tervükben, hogy minden foglyot vissza
tartsanak, azért, hogy a foglyok ingyen elvégezzék számukra a tavaszi munkát. 
Ezt a szándékukat el is érték. De egyiküknek sem jutott eszébe, hogy gondos
kodjon ezeknek a reggeltől éjszakáig az ő számukra dolgozó szerencsétlenek
nek a béremeléséről. Egész héten a gazdánál dolgozunk, és vasárnap a fehér-

Kihirdetendő azonnal : 
Mindazok a foglyok, akik 1918. március 1-je után megszöktek vagy megszöknek, továbbá 

akik fegyelemsértést követnek el, vagy rendellenes, vagy excessiv magatartást tanúsítanak 
és ezek miatt büntetést kapnak, vagy március 1-je után kaptak, legutoljára lesznek hazá
jukba visszaszállítva. Minden foglyot a munkahelyén fogják keresni; bárminemű kísérlet 
Oroszországba visszaszökni, eredménytelen marad . . . 

7. Kihirdetendő továbbá azonnal: 
A visszaszállítás közben a legnagyobb rendet és fegyelmet kell tartani. Engedetlen fog

lyokat le kell tartóztatni, a vonatról leszállítani és a legközelebbi fogolytáborba küldeni, 
ahonnan a legutolsó transporttal lesz az illető Oroszországba visszaküldve . . . 

9. A foglyok panaszait azonnal el kell intézni, miután a foglyok a fogolytáborban el
utazásuk előtt erre vonatkozólag kihallgattatnak . . . 

14. Ha orosz foglyok olyan szándékkal távoznak a munkahelyről, hogy oda már vissza 
nem térnek, azt szökésnek kell tekinteni és ugyanolyan eljárást kell követni, mint eddig. 

Sabotage és röpiratok terjesztése ellen erélyesen kell fellépni; a foglyokat figyelemmel 
kísérni. 

Felhívom az osztályvezető urakat, hogy az 1., 2., 5. és 14. pontok kihirdetése iránt azon
nal intézkedjenek." (Fővárosi Levéltár. Budapest. Föv. Gázművek iratai, ig. 17. d. 1918—1919. 
101. es. 363/1918. Magyar nyelvű gépelt kivonat.) 

9 A német nyelvű levélkivonatban „Koifmann" áll. 
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neműnket, a csizmánkat stb. kell javítanunk. Én és sok ezer bajtársam állít
juk és megmaradunk ezen állításunk mellett, hogy ez nem barátság és be
látás, hanem erőszaktétel és kizsákmányolás. Ezek a ravasz parasztocskak értik 
a módját, hogy hogyan tereljék el magukról minden eszközzel a magasabb 
hatóságok figyelmét, és ha egy hadifogolynak eszébe jutna, hogy jogának ér
vényt szerezzen, akkor Tirolba vezénylik, ahol a biztos halál vá r ja . . . " 

Kriegsarchiv. Wien, AOK GZNB Z. Abt. ,,D" Res 5086. Fol. 10—11. A német nyelvű gépelt 
levélkivonatok alapján készült fordítás. 

5. 
AZ OSZTRÁK—MAGYAR HADÜGYMINISZTÉRIUMNAK 

AZ OROSZORSZÁGBÓL, UKRAJNÁBÓL, FINNORSZÁGBÓL, VALAMINT 
A KÖZPONTI HATALMAK MEGSZÁLLÁSA ALATT ÁLLÓ 

TERÜLETEKRŐL SZÁRMAZÓ HADIFOGOLY LEGÉNYSÉGGEL SZEMBEN 
KÖVETENDŐ BÁNÁSMÓDRA VANATKOZÓ SZOGORÜAN BIZALMAS 

UTASÍTÁSA 
Bécs 1918. május 3. 

A Hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztálya 22 222/18. számú rendeletében 
foglalt határozatoknak megfelelően az állandóan vagy átmenetileg a hadifogoly
táborokban, hadifogoly munkáskülönítményekben, hadifogoly munkatáborok
ban vagy a hadifogoly tiszti állomáshelyeken tartózkodó hadifogoly orosz le
génységi állományú személyekkel szembeni bánásmódra vonatkozóan a követ
kező határozatokat kell azonnali hatállyal életbe léptetni: 

1. Alapelvek: az Oroszországgal és Ukrajnával való békekötés után az egy
kori orosz hadsereg Ausztria—Magyarország területén tartózkodó tagjait még 
nem lehet szabadnak tekinteni, mert a Hágai Egyezmény nem a hadifoglyok 
békekötés utáni szabadonbocsátását, hanem csak mielőbbi hazaszállításukat 
követeli meg. A hazaszállítás végrehajtásának módját külön megállapodások 
szabályozzák és minden államban a kényszerítő jellegű gazdasági mérlegelések 
és a szállítási lehetőségek határozzák meg. 

A hadifogoly katonai minőségében került hatalmunkba és állandóan katona 
marad, amíg a Monarchiában vagy a Monarchia által elfoglalt területeken 
tartózkodik. 

A Hágai Egyezmény értelmében mint katona alárendelt a saját katonáinkra 
nézve érvényes törvényeknek, előírásoknak és szokásoknak. Ezen a jelenlegi 
oroszországi viszonyok sem változtathatnak. 

Ezért semmilyen körülmények között sem szabad megtűrni a szociális-forra
dalmi eszmék és azok propagandájának terjesztését a hadifoglyok között. 

Az ilyenfajta vétséget elkövető elemekkel szemben a legszigorúbban kell el
járni. A legsürgősebben megbízhatóan el kell különíteni őket a többi hadi
fogolytól. 

2. Szabadságkorlátozások: az a körülmény, hogy a hadifoglyok olyan állam
hoz és olyan hadsereghez tartoznak, amely még rövid idővel ezelőtt ellenséges 
viszonyban állt velünk, továbbá a hadifoglyok katonai mivolta megkíván, il
letve megenged bizonyos szabadságkorlátozásokat a hadifoglyok szabadonbocsá
tásáig. 

Továbbra is érvényes az a tilalom, hogy a csoportokba elkülönített hadi
foglyok nem érintkezhetnek más zárt csoportok tagjaival a táboron belül. 

Tilos gyűléseket tartani, továbbá a tiszti részlegekbe a hadifogolytábor pa
rancsnokának engedélye nélkül belépni. 

Fegyelmi okokból nem engedhető meg az érintkezés tiszt és közlegény között. 
Különösen kivételes esetekben a hadifogolytábor parancsnoksága engedé

lyezheti, hogy közeli rokonságban levő hadifoglyok felügyelet mellett beszél
getést folytassanak egymással. 
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Az előírásoknak nem engedelmeskedő hadifoglyok magukra vessenek, ha 
hátrányos helyzetbe jutnak azáltal, hogy megbüntetik, majd szigorúan rend-
szabályozott, katonai szervezettségű, kevesebb szabadságot biztosító munkacsa
patokba vezénylik őket és később kerülnek sorra a hazaszállításkor. 

3. Munkakötelezettség: a népre és az államra ránehezedik a háborús helyzet, 
amelyet ellenségeink erőszakos és a nemzetközi jogba ütköző intézkedései te
remtettek. A semmittevők számára nálunk nincs kenyér. Csak az tarthat igényt 
a manapság nagyrészt az állam által előteremtett táplálékból való részesedésre, 
aki dolgozik. Nagyon téved az a hadifogoly, aki azt hiszi, hogy megtagadhatja 
a munkát, anélkül, hogy az ellátásban hiányt szenvedne. Néhány hadifogoly
nak az Oroszországban levő osztrák—magyar hadifoglyok szabadságára való 
hivatkozása a valódi helyzet elferdítése. Embereink ezreit, akik az ellenség 
földjéről hazatértek, nem humánus, baráti indítékok miatt bocsátották szaba
don, hanem táplálék nélkül űzték el őket, akik keserű nyomorúságban fáradal
mak és hányattatások közepette keresik hazájukat.10 

4. Adminisztratív rendelkezések: a költségekre, az ellátásra és a ruházatra 
vonatkozóan az eddig érvényben levő alapelvek és rendelkezések továbbra is 
fennállnak. 

5. Letétbe helyezések: a hadifogolytáborokban levő orosz hadifoglyok szá
mára tíz naponként maximálisan 50 korona, vagyis naponként 5 korona he
lyezhető letétbe. 

6. Munkarend: a munkaidőt, a pihenést és a munka közbeni szüneteket ille
tően ugyanazok a normák érvényesek, mint amelyek a tábori személyzetünkre 
vonatkoznak. 

7. A szabad mozgással kapcsolatos engedmények: 
a) Kíséret nélküli kimenő. Megbízható, jó magatartású orosz hadifoglyok

nak, különösen az egyéves önkénteseknek a szolgálat adta lehetőség szerint 
megengedhető, hogy a napi elfoglaltság befejezése után a takarodóig a hadi
fogolytábor közvetlen közelébe — mintegy 2 km távolságnyira — kísérősze
mélyzet vagy kíséret nélkül szabadon kimehessenek. Ezt a körzetet a tábor
parancsnokságnak a katonai állomásparancsnokságával és a politikai hatóságok
kal egyetértésben pontosan meg kell határoznia. A fontos jelzőtáblákon a sza
bad mozgási terület határát feltüntető jelekkel (fatábla orosz nyelvű „állj — 
vissza* felirattal) lehetőség szerint jelezni kell. 

A hadifoglyok számára a legszigorúbban tilos kíséret és írásbeli szolgálati 
megbízatás nélkül a nagyobb városok (tartományi székhelyek) területére lépni. 

b) Vendéglők, nyilvános helyek látogatása: a vendéglők, nyilvános helyek, 
valamint mozi- és színházi előadások megbízható orosz hadifoglyok részéről 
történő látogatása ellen a Hadügyminisztériumnak általában semmilyen kifo
gása nincsen. Az ilyen látogatások azonban nem szolgáltathatnak alkalmat tö
meges csoportosulásokra, rendzavarásokra és kihágásokra. 

Általában ajánlatos lenne az ilyen helyek látogatására vonatkozóan ezek tulaj
donosaival, a katonai állomásparancsnokságával és a politikai hatósággal egyet
értésben közelebbi megállapodásokat kötni. 

A színházi, mozi- és zenei előadásokon, amelyeket a tapasztalatok szerint 
több hadifogoly együttesen szokott felkeresni, a rendbontások elkerülésére min
dig jelen kell lennie saját felügyeleti szerveinknek (egy tiszt néhány tiszt
helyettes kíséretében), valamint egy hadifogoly orosz tiszthelyettesnek, tolmacsi 
minőségben. 

c) Igazolványok: az orosz hadifoglyok csavargásának elkerülése céljából min-

10 A szocialista forradalom osztályalapon állva tett különbséget a foglyok között. A le
génység helyzete javult, a tiszteké romlott. Más volt a hadifoglyokkal szembeni bánásmód az 
ipari központokban és más vidéken, ahol a szovjetekben még az eszerek voltak többségben. 
A munkanélküliség réme az elmaradott munkások egy részét a foglyok ellen hangolta, 
kenyerüket félették tőlük, s befolyásukat az utóbbiaknak a termelésből való eltávolítására 
használták fel. Az osztrák—magyar hadvezetés a szocialista forradalom benyomásait az 
összefüggésükből kiragadott tényekkel akarta ellensúlyozni. 
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den olyan hadifogolynak, aki engedélyt kapott a hadifogolytábor környékén 
való szabad mozgásra, pontos személyi adataival és személyleírásával ellátott 
piros színű igazolványt kell kiadni, amelynek hátlapján fel kell tüntetni a 
hadifogolytábor által megállapított körzet vázlatát. 

d) Rokkant és gyengélkedő hadifoglyok: a rokkant és gyengélkedő, jó maga
tartású hadifoglyoknak, amennyiben állapotuk ezt lehetővé teszi, alkalmat 
kell adni arra, hogy kísérettel és megbízható hadifogolytársaik (egészségügyi 
személyzet) segédletével szintén élhessenek a biztosított kedvezményekkel. 

e) Őrjáratok: a helyi viszonyoknak megfelelően, valamint a szerzett tapasz
talatok alapján a hadifogolytábor készenléti állományából, majd pedig az őr
személyzetből olyan járőröket kell a hadifogolytábor közvetlen környékére 
irányítani, akik mellé egy vagy több szolgálatot teljesítő hadifogoly orosz tiszt
helyettest vagy közlegényt kell adni tolmácsi minőségben, akiknek a feladata, 
hogy az orosz hadifoglyok magatartását hatékonyan ellenőrizzék. 

Különösen az első időben igen ajánlatos, hogy ezeket a járőröket saját tiszt
jeink is elkísérjék. 

f) A kapott kedvezményekkel való visszaélés: a szabad mozgás terén kapott 
kedvezménnyel való mindenfajta visszaélést szigorúan üldözni kell. 

Kisebb kihágások ennek a kedvezménynek 60 napig, illetve 3 hónapig terjedő 
megvonását vonják maguk után. 

Rossz magatartás és rendbontás esetén, valamint akkor, ha a kedvezmények 
a helyi lakossággal való súlyos viszályokra adnak alkalmat (lopások, vereke
dések, a közerkölcs megsértése és ehhez hasonlók), a kedvezményeket általáno
san be kell szüntetni és a fölöttes katonai parancsnokságnak, valamint közvet
lenül a Hadügyminisztériumnak jelentést kell tenni. 

g) A politikai hatóságokkal való egyetértés: nyilvánvalónak látszik, hogy a 
hadifogolytáborokban tartózkodó orosz hadifoglyok életvitelében bekövetkező 
ilyenfajta változtatás kezdete nem valósítható meg különböző fajta súrlódások 
nélkül. Ezért szükség lesz az összes hivatott szervek minden előrelátására, ta
pasztalatára és energiájára ezeknek a kérdéseknek a rendezése céljából, ame
lyekre a kölcsönösség elvárása, valamint más fontos tényezők miatt minden 
tekintetben kielégítő megoldást kell találni. A helyi viszonyoknak megfelelő 
szűkebb keretek között megállapítandó normákat ezért a politikai hatóságok
kal egyetértésben kell megfogalmazni. Ennek során a katonai fegyelem és rend 
szigorú betartatását mind a hadifoglyokat, mind saját legénységünket illetően, 
valamint a szolgálat zökkenőmentes további ellátását, súlyosan megpróbált 
lakosságunk javának a legmesszebbmenő figyelembevételét és a közerkölcsöt 
állandóan szem előtt kell tartani. 

h) A kedvezményeket ellenző megfontolások: egyrészt a hatóságok, valamint 
a helyi lakosság részéről néhány alkalommal előadott súlyos megfonto
lások eloszlatása, másrészt az orosz hadifoglyok magatartásának helyes irányba 
terelése céljából célszerű lesz először csak azoknak az orosz hadifoglyoknak 
engedélyezni a szabad kijárást, akiknek a magatartása, neveltetése és intelli
genciája biztos garanciát nyújtanak arra nézve, hogy viselkedésük semmiféle 
visszásságra nem nyújt alkalmat, és ezt a kedvezményt fokozatosan kell majd 
kiterjeszteni nagyobb számú hadifogolyra. 

i) A szomszédos helységek lakosságának felvilágosítása: az illetékes politikai 
hatóságok a hadifogolytáborokkal szomszédos helységek lakosságát minden eset
ben újra ki fogják oktatni a hadifoglyokkal szemben tanúsítandó magatar
tásról. 

8. Saját személyi állományunk viselkedése: saját személyi állományunk vi
selkedése változatlanul a szolgálati szabályzatnak megfelelő, következetes és 
jóindulatú marad, amilyen eddig is volt. 

9. Kérelmek és panaszok: erre a saját legénységünkre nézve érvényes fenn
álló rendelkezések vonatkoznak. 

Orosz hadifoglyoknak a Monarchiában való letelepedés iránti kérelmeire, 
házasságkötések engedélyezésére stb. a 10. hadifogoly osztály 8888/18. számú 
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hadügyminiszteri rendeletének 17. pontja, továbbá a 22 222/18. számú rendele
tének 19. pontja érvényes.11 

10. Büntetések: a visszaélések fegyelmi és hadbírósági üldözését illetően az 
eddigi határozatok maradnak érvényben. 

11. A jelenleg nem Ooroszországhoz tartozó területekről származó egyének: 
az Oroszországból kivált korábbi orosz területekről származó egyénekre nézve 
a jelenlegi rendelkezések érvényesek, amennyiben ezeket külön intézkedések 
nem szabályozzák. 

12. Más ellenséges nemzethez tartozó hadifoglyok: a többi államhoz tartozó 
ellenséges hadifogolyra nézve az eddigi rendelkezések maradnak érvényben. 

13. Megkeresések: amennyiben az illetékes katonai vagy polgári szerv úgy 
véli, hogy valamely idevonatkozó szükséges döntésért nem viselheti egyedül 
a felelősséget vagy, hogy elvi döntést kell hoznia, úgy a felvilágosítást kérő 
ívet az illetékes katonai parancsnoksághoz kell eljuttatni, amelynek elsősorban 
feladata az ügy elintézése. Az ilyen kérdéseket különösen akkor kell a Had
ügyminisztériumhoz továbbítani, ha általános egységes intézkedés vagy a nem 
katonai központi szervekkel való egyetértés szükségesnek látszik. Olyan kér
désekről, amelyek a közbiztonságra, a népgazdaságra vagy magukra a hadi
foglyokra nézve komoly veszélyt jelentő ügyekre vonatkoznak, táviratilag (te
lefon útján) kell értesíteni a katonai parancsnokságot, amely azután szükség 
szerint egyetértésre jut a Hadügyminisztériummal.. ,12 

A miniszter helyett: 
Dáni vezérőrnagy 

Kriegsarchiv. Wien. KM. Kriegsüberwachungsamt. 1918. Nr. 21 036. Német nyelvű sokszoro
sított másolat alapján készült fordítás. 

6. 

AZ OSZTRÁK—MAGYAR KÖZÖS HADÜGYMINISZTÉRIUMNAK 
A SZOVJET HADIFOGOLY GYÁMOLÍTÓ BIZOTTSÁGGAL, 

ANNAK TAGJAIVAL SZEMBENI MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ 
SZIGORÚAN BIZALMAS INSTRUKCIÓJA13 

Bécs 1918. szeptember 10-én. 

A hadifoglyok hazaszállításával kapcsolatosan a legnagyobb nehézségekkel 
küzdő, Oroszországban működő missziónk munkájának megkönnyítése céljából 
a Hadügyminisztériumnak úgy kellett döntenie, hogy engedélyezi az orosz 
szovjet kormány egy hadifogoly gyámolító bizottságának Ausztria—Magyar
országra való beutazását. 

Az orosz misszió székhelye Bécs és három úgynevezett helyi bizottságot alkot, 
amelyek a különböző katonai parancsnokságokhoz tartozó körzetekben a hadi
foglyokról való gondoskodással foglalkoznak. •-' 

1. Az I. Helyi Bizottság először a bécsi katonai parancsnokság körzetében, 
majd Felső-Ausztriában és Salzburgban látogatja meg a hadifoglyokat. 

11 A letelepedésre vonatkozó kérelmeket a helyi hatóságok véleményezték, egynéileg bí
rálták el. A döntést általában halogatták a fogoly háború előtti lakhelyéről beszerzett iratok 
megérkezéséig, a viszonyok ottani rendeződéséig. 1918. szeptember 13-án a Hadügyminisz
térium körlevelet adott ki, s ebben összefoglalta azokat a jogszabályokat, amelyek az orosz 
hadifoglyok ügyeinek folyamán érvényesítésre kerültek. Ezek közé tartoztak családjogi, 
letelepedésre, az állampolgárság megszerzésére vonatkozó rendelkezések is. (HL. HM. Mg. 
a) és Mg. b) osztály. 1919. Mg. tétel. 155. ein. a. sz.) 

12 A továbbiakban azoknak a szerveknek a felsorolása található, amelyeknek a címére 
megküldték az utasítást. 

13 Hosszas huzavona után az osztrák—magyar kormány hozzájárult egy szovjet-orosz 
hadifogoly-gyámolító bizottság bebocsátásához. A bizottság 21 tagja dr. Jákov Bermannal az 
élen egy szeretetadományokat szállító szerelvénnyel érkezett meg 1918. augusztus 7-én a bécsi 
pályaudvarra. A bécsi Hadi Felügyelő Bizottság (Kriegsüberachungsamt) azonnal megfi
gyelés alá helyezte a szovjet delegáció tagjait, korlátozta a sajtóval való kapcsolatát, meg
tiltotta, hogy politikai tevékenységet folytasson. (KAW KM KÜA 1918. Nr. 3395, 34 802.) 
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2. A II. Helyi Bizottsághoz tartozik a pozsonyi és budapesti katonai parancs
nokság körzete. 

3. A III. Helyi Bizottság leitmeritzi katonai parancsnokság körzetében fogja 
meglátogatni a hadifoglyokat. 

Ennek során elsősorban a hadifogolytáborokat lehet majd megtekinteni, majd 
olyan hadifogoly munkaosztagokat, ahol biztosra vehető, hogy nem tesznek 
szóvá komoly panaszokat. A valamely hadiszükségletét kielégítő üzemekben 
dolgozó hadifoglyokat nem lehet meglátogatni. 

Mivel szükség van ezeknek az orosz bizottságoknak a szigorú ellenőrzésére, 
egyelőre nem engedélyezték számukra az általuk elérni kívánt decentralizált 
elhelyezést a katonai parancsnoksági körzetekben. Mindig visszatérnek majd a 
főbizottság székhelyére, amint kőrútjuk egy részét megtették. 

A missziókat a Hadügyminisztérium képviselői vezetik be kerületeikbe, mégis 
feltétlenül szükséges, hogy a legnagyobb gondossággal kiválasztott kísérőket 
adjanak melléjük, akik egyaránt garantálják a tapintatos magatartást és a 
küldöttek valamely kétes tevékenységének a megakadályozását. A nyelvtudás 
nem követelmény, mert a bizottságok összes tagjai a szükséges mértékben bir
tokában van a német nyelvnek. 

A hadifogolytáborok felügyelőinek a katonai parancsnokságok területén a 
missziókat — jelenlétük egész ideje alatt — állandóan szem előtt kell tarta
niuk és amennyire csak lehetséges, el is kell kísérniük őket. Ennek szükséges
sége érthetővé válik, ha utalunk arra, hogy az ezekkel a missziókkal szembeni 
bánásmódban vétett minden hibáért saját, Oroszországban tartózkodó misz-
sziónknak kell majd bűnhődnie, és hogy másrészt az orosz szovjet köztársaság 
által delegált misszió tagjainak politikai és katonai nézetei a mi katonai és 
államrendünk elveivel teljességgel összeegyeztethetetlenek. 

Minden kísérő szervnek szigorúan szem előtt kell majd tartania, hogy annak 
a természetesen meglevő ellenszenvnek, amelyet minden császári és magyar 
királyi tiszt érez az ilyen nézeteket valló személyekkel szemben, sohasem sza
bad megmutatkoznia. Az orosz szovjet köztársasággal békét kötöttünk, szerveik 
nyomatékosan támogatják hadifogoly-evakuációnkat. Politikai és társadalmi 
nézetek, bármilyen kevéssé is rokonszenvesek számunkra, nem okozhatnak kárt 
nekünk, amíg nem kísérlik meg, hogy katonáinkra vagy állampolgárainkra 
hatást gyakoroljanak. Tévedés lenne azt hinni, hogy a bizottságnak szabad a 
hadifoglyok között politikai vagy társadalmi propagandát kifejteniük. Egyrészt 
hadifoglyainknak a lakossággal való szoros kapcsolata, másrészt a hadifog
lyoknak Ausztria—Magyarország gazdasági élete terén kifejtett sokoldalú tevé
kenysége nem engedi, hogy a hadifoglyok olyan eszméket fogadjanak be, ame
lyek alkotmányos és társadalmi körülményeinkkel összeegyeztethetetlenek. Az 
orosz bizottság egy hadifoglyokról gondoskodó bizottság, és nem agitációs szerv. 

A békeszerződés ide vonatkozó része így hangzik: 
„A szerződő felek a másik fél kormánya vagy állami s hadügyi intézményei 

ellen irányuló mindennemű izgatást vagy propagandát mellőzni fognak. Ez a 
kötelezettség, amennyiben Oroszországot is illeti, a négyes szövetség hatalmai 
által megszállt területekre is vonatkozik."1* Az erről a tényről megfeledkező 
bizottsági tagokat nyomatékosan, de éppen ezért különösen nyugodtan és ud
variasan vissza kell vezetni a számukra megszabott keretek közé. 

Nem áll szándékunkban a mellékelt okmányban biztosított jogokat valóban 
teljes mértékben megadni. Egy erre vonatkozó formális korlátozás azonban 
nem volt lehetséges, mert a szovjet kormány a mi missziónknak egészen rend
kívüli mozgásszabadságot biztosított Oroszországnak azon a részén, amely ennek 
a kormánynak engedelmeskedik. Ezért szükséges, hogy az orosz bizottságoknak 
papíron bizonyos jogokat megadjunk, amelyeknek a szó szerinti felhasználását 
némely vonatkozásban a gyakorlatban lehetőleg feltűnésmentesen megakadá
lyozzuk. 

Ebben a vonatkozásban különösen a 2. pontot említjük meg, miszerint a fen-

l'i A Szovjetunió a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, a polgárháború és az újjáépítés 
időszakában (1917—1926). (Válogatott dokumentumok.) Olvasókönyv a Szovjetunió története 
tanulmányozásához. Ili/l. k. Budapest, 1961., 210. o. 

— 176 — 



t iek értelmében mi csak azt fogjuk megmutatni, ami nekünk megfelel. Semmi 
olya.t nem szabad megmutatnunk az oroszoknak, ami közvetve árthatna Orosz
országban levő hadifoglyainknak, vagy ami lehetőséget nyújtana számukra 
nemkívánatos tevékenység kifejtéséhez. Ez a nyilvánvalóan nem könnyen meg
oldható feladat megköveteli a katonai parancsnokságoknál és a hadifogoly
tábor parancsnokságoknál ezekkel a kérdésekkel foglalkozó szervek legnagyobb 
figyelmét és teljes ügyességét. Ha ez időnként különösen fáradságos és kevéssé 
kellemes lenne, akkor gondoljunk arra, hogy Oroszországban levő hadifogoly 
bajtársainknak időt kell nyerniük a hazatéréshez. Ha befejeződött hadifog
lyainknak a szovjet kormány fennhatósága alá tartozó orosz területekről való 
evakuálása, akkor, mivel csökken az érdekeltségük abban a tevékenységben, 
amelyet az ilyen bizottságok Oroszországban kifejtenek, sor kerülhet és sor 
kell hogy kerüljön a nálunk működő orosz bizottságok tevékenységének felül
vizsgálatára is. 

A bizottságok hírforgalmára vonatkozólag elrendeljük, hogy a hadifoglyok
nak a helyi bizottságokkal és a bécsi főbizottsággal való közvetlen levélbeli 
érintkezése éppen olyan kevéssé megengedett, mint ahogyan az eddig a bécsi 
spanyol királyi követség esetében volt. Eszerint a hadifoglyoknak az említett 
bizottsághoz intézett leveleit előzetesen szolgálati úton a Hadügyminisztérium
nak kell benyújtani, lehetőleg már felvilágosító vagy helyesbítő kiegészítéssel 
ellátva. 

A helyi bizottságoknak a főbizottsággal zárt levelek útján történő érintke
zését akadálytalanul engedélyezni kell. A táviratokat Bécsben ugyan alávetik 
az előírt cenzúrának, mégis előnyös lesz, ha a tartalmilag fontos táviratokat 
a Hadügyminisztériumnak bizalmasan külön tudomására hozzuk, esetleg szin
tén táviratilag. 

Az oroszoknak a hadifoglyok meglátogatása során előadott kívánságaira vo
natkozóan azt a taktikát kell folytatni, hogy olyan kérdésekben, amelyek nem 
igényelnek különösebb megfontolást, lehetőleg tanúsítsunk előzékenységet. Némi 
udvariasság gyümölcsöző lesz éppen ezeknél a személyeknél, akik a velük 
szembeni beállítottságunk következtében több mint bizalmatlanok. 

Ezzel szemben ott, ahol elvekről és szilárd előírásokról van szó, következe
tes kitartásra lesz szükség. Erre vonatkozóan az egyes esetekben kell eldön
teni, hogy valamely teljességgel jogtalan követelés esetén nyugodt, precíz 
„nem", vagy pedig az oroszok számára megszokott és ezért nem különösen 
feltűnő halogató magatartás célszerű-e. 

A fontos eseteket jelenteni kell a Hadügyminisztériumnak, amelyet akkor is 
meg kell kérdezni, ha egyes előzetes jogi döntést igénylő eseteket kell elintézni. 
Másrészt a nyugodt megfontolás és ennek az utasításnak a szellemét megértés
sel fogadó hozzáállás megakadályozhatja azt, hogy túl sok legyen a kérdés. 

A bizottsági tagok ellenőrzésének gondosnak és egyszersmind feltűnésmentes
nek kell lennie. Nemcsak a táborban való jelenlét tartamára terjed ki, hanem 
a bizottsági tagok szolgálaton kívüli magatartására is, annál is inkább, mivel 
a hadifogoly oroszok számára jelenleg biztosított nagyobb szabadság a táboro
kon kívüli találkozásra is lehetőséget nyújt. 

Különös gonddal kell figyelni a bizottságok tagjai és a polgári lakosság kö
zötti kapcsolatteremtési kísérleteket. Nem feltételezhető, hogy a magukat amúgy-
sem túl nagy biztonságban és idegenül érző bizottsági tagok valamiféle agitá-
cióba bocsátkoznának. Ugyanakkor nincs kizárva, hogy bizonyos vidékeken 
akadnak olyanok, akiknél nemzeti és szociális helyzetük megfontolásokra szolgál
tat alkalmat és a lakosság köreiből kísérletet tesznek a kapcsolatok megterem
tésére. Ezzel kapcsolatban a katonai parancsnokságok a politikai, illetve az admi
nisztratív hatóságokkal legszorosabb együttműködésben kell eljárniuk azért, hogy 
semmiféle zökkenő vagy kár csíráját se hagyják kifejlődni. 

Magától értetődik, hogy a bizottsági tagok katonailag fontos kérdésekbe sem
miféle betekintést nem nyerhetnek és hogy kerülni kell a politikai és gazda
sági természetű kedvezőtlen benyomások kialakulásának lehetőségét. Az erre 
vonatkozó intézkedéseket azonban ügyesen kell végrehajtani, hogy ne kelljen 
a bizottság minden egyes látogatása alkalmával előforduló esetben hiábavaló 
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kísérletet tenni a nemkívánatos benyomások kialakulásának feltűnésmentes 
megakadályozására. 

Ha esetleg utalás történik az Ausztria—Magyarország területén tartózkodó ha
difoglyok nem kielégítő ellátására, akkor erre hatásosan válaszolhatunk azzal, 
hogy utalunk saját lakosságunknak a nyugati antant blokádintézkedései követ
keztében előállott nehéz helyzetére. 

A jelenlegi oroszországi helyzetre vonatkozó fejtegetéseket, legyen bár szó 
a hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmódról vagy általános természetű kérdések
ről, jobb ha elkerüljük, mivel a politikai és katonai igazgatási központokon k í 
vül állandóan változó helyzet körülményei között nincsen eléggé világos bete
kintésünk ahhoz, hogy a hibás lépéseket megbízhatóan elkerüljük. 

A hadifogoly-missziók saját költségükön utaznak, szállásukért és ellátásukért 
maguknak kell fizetniük. Ha azonban az egyes missziók vagy azok tagjai elfo
gadnak egy étkezésre szóló meghívást, akkor nem szabad fizetséget elfogadni. 
Kincstári elhelyezésért és kincstári járművek használatáért sem jár költség
térítés. 

Mivel olyan bizottságokról van szó, amelyek előreláthatólag hosszabb ideig 
itt-tartózkodnak, kívánatos, hogy a megtekintések és az egyes utazások lassan 
menjenek végbe. A helyi parancsnokok nem diktálhatnak sietős tempót azért, 
hogy a számukra kényelmetlen megtekintést lehetőleg lerövidítsék, mert külön
ben a program túl gyorsan véget érne és mert a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a munka nélküli missziók sokkal terhesebbek, mint az olyanok, amelyek
nek a szorgalmas és fizikai erőfeszítésékkel járó munka után újra és újra bi
zonyos nyugalomra és békességre van szükségük. 

A fenti felvilágosítások segítségével lehetővé válik az egész ügy célszerű ke
zelése. A további részletek megadása csak azt eredményezné, hogy olyan ren
delkezéseket hoznánk, amelyéket nem lehet mindenütt végrehajtani. A továb
biak elrendelése a katonai parancsnokságok feladata, amelyek a kísérő szervek 
kiválasztásával a kérdés alakulását továbbra is jelentősen befolyásolják. Az eset
leg a későbbiekben szükséges kiegészítő rendelkezések nyomban következnek, 
amint a missziók kísérőinek hetenként beterjesztendő beszámolóiból (csak a sür
gős jelentéséket és a kérdéseket kell soron kívül továbbítani) képet nyerhetünk 
az egyes bizottságok munkájáról . . .15 

Stöger-Steiner 
vezérezredes 

Kriegsarchiv, Wien, KM. KÜA. 1918. Nr. 35 505. A német nyelvű gépelt eredeti alapján ké
szült fordítás. 

15 Az utasítást megküldték a katonai kerületi parancsnokságoknak, valamint a látogatás 
szempontjából érintett fogolytáborok parancsnokságainak. 
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SZEMLE 

VADÁSZ SÁNDOR: 

LENIN ES A ZIMMERWALDI BALOLDAL 

(Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971., 231 p.) 

Kézbe véve Vadász Sándor munká
ját, az olvasó joggal teszi fel a kérdést: 
ad-e valami újat a szerző a címben 
megjelölt és a kézikönyvekben talál
ható útmutatásokhoz képest? Gazda
gítja-e ismereteinket az első világhá
ború antiimperialista mozgalmainak 
történetét illetően? 

Kétségtelenül, magyar kutatónak új 
tényekét, összefüggéseket feltárni olyan 
témában, amelynek alapvető levéltári és 
könyvészeti forrásai külföldön talál
hatók, valóban nehéz. Nemcsak több 
nyelv jó ismeretét követeli meg, hanem 
jelentős többleterőfeszítést is kíván — 
az elméleti és módszertani igényekről 
nem is szólva. A szerző a Kommunista 
Internacionálé előtörténetének egyik 
jelentős állomását, a centristák és a 
baloldali szocialisták első világháború 
alatt létrejött Zimmerwaldi Egyesülésé
nek létrejöttét és nemzetközi szerepét 
kívánja bemutatni, miközben nem ke
rüli ki a mozgalom bonyolult belső és 
külső ellentmondásainak tárgyilagos 
feltárását. 

A könyv először mutatja be plaszti
kusan a magyar történelmi irodalomban 
a II. Internacionáléhoz tartozó európai 
szocialista pártok politikai súlyát a 
szervezett párttagság és a választási 
eredmények tükrében. 

A háborút közvetlenül megelőző 
parlamenti választásúikon Németország
ban 4 250 000 választópolgár szavazott a 
szociáldemokratákra, Franciaországban 
1400 000, Ausztriában több mint 1 
millió, Oroszországban 800 000, Belgium
ban 600 000, Angliában 370 000, Szerbiá
ban 25 000. Németországban 397 man
dátumból 110 került a szociáldemokrata 

frakció kezébe, Franciaországban 597-
ből 101, Ausztriában 516-ból 82, Angliá
ban 670-ből 42, Belgiumban 185-ből 39, 
Oroszországban 442-ből 14, Szerbiában 
166-ból 2. 

A szerző a szocialista pártok békében 
elért politikai előretörését kritikusan 
kezeli. Rámutat, hogy az elért eredmé
nyek mennyiségi mutatói önmagukban 
nem nyújtanak elég biztos támpontot 
az értékítélethez. A II. Internacionálé 
pártjai nem állták ki a történelmi erő
próbát az imperialista háború kitörése 
alkalmával. A szerző kísérletet tesz 
annak megválaszolására, hogy a hadvi
selő országok munkássága már a kez
det kezdetén miért nem szállt szembe 
tömegakciókkal a kormányok háborús 
tömegpolitikájával. 

Tudatunkban általában a szubjektív 
okok rögződtek meg: a szocialista pár
tok opportunista vezetőinek megalku
vása, az osztályharc beszüntetése a há
ború ideje allatt stb. A könyv rámutat 
azokra az objektív körülményekre is, 
amelyek elősegítették a szocialista ve
zetők soviniszta állásfoglalását, a kor
mányok háborús politikájának támo
gatását. „A hadviselő országok ipari 
munkásságának többsége — írja a szer
ző — nem volt szervezett, és még a 
szervezett munkások jelentős része sem 
rendelkezett szocialista politikai öntu
dattal. A háború kitörése egy csapásra 
felszínre hozta, és tömegméretekben 
megnyilatkozó gyűlöletté változtatta át 
az addig többnyire csak lappangva lé
tező nacionalista előítéleteket. A tom
boló sovinizmus árja olyan szocialista 
vezetőket is magával ragadott, akik 
korábban éppen a militarizmus és a 
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háború elleni harcban tüntették ki 
magukat." (7—9. o.) 

A szerző — bár nem részletezi — 
utal azokra a tervezett intézkedésekre, 
melyeket a német ós francia kormány 
kívánt alkalmazni a háború ellen fel
lépő szocialistákkal szemben. A német 
hadvezetés és maga a császár, számolva 
a szociáldemokraták vezetésével eset
leg kibontakozó széles háborúellenes 
népi ellenállásai — amire a bázeli kiált
vány elveinek érvényesítése esetén 
sor kerülhetett volna —, valamennyi 
funkcionárius bebörtönzésével kívánta 
a mozgósítás zavartalan lebonyolítását 
biztosítani. A francia belügyminiszter 
feketelistát készíttetett mintegy két és 
félezer szocialistáról és szakszervezeti 
vezetőről, akiknek a letartóztatását a 
kormány mozgósítás esetén tervbe 
vette. A cél ezúttal a háború alatt a 
hátország tőkés rendjének a biztosítása 
volt. 

Az imperialista hatalmak kormányai 
készültek a munkásszervezetekkel való 
összecsapásra, de minél inkább csök
kent — a szocialista vezetők megalku
vására való készségének mértékében — 
az összeütközés veszélye, növekedett a 
háborús kalandba bocsátkozó kormá
nyok bátorsága, belpolitikai stabilitása. 

Az osztályharcban általában megnyil
vánuló opportunizmus a háború küszö
bén a munkásmozgalom egyik legfon
tosabb elvének, a proletár internacio
nalizmusnak a feladásához is vezetett. 

A központi hatalmak hadvezetése 
gyors döntésre számított, az antant kor
mányok sem gondoltak kezdetben egy 
évekig elhúzódó háborúra. A szerző a 
dolgok logikájából indul ki. A mun
kásság soraiban — ezen belül különö
sen a nők és fiatalok között — a háború 
kezdetétől számított néhány hónapon 
belül növekedett az elégedetlenség a 
kormányokat támogató, azokban részt 
vevő renegát szocialista politikusokkal 
szemben. Ez az elégedetlenség szolgált 
a munkásmozgalom baloldali, interna
cionalista elemei fellépésének, szervez
kedési kísérleteinek hátteréül. 

Vadász Sándor a magyar szakiroda
lomban először tekinti át összefüggé
seiben vizsgálva az első orosz, német, 
francia, svájci, szerb, bolgár, román, 
svéd, osztrák—magyar, angol, holland 
stb. háborúellenes csoportok kialakulá
sát és azok tevékenységének kezdeteit. 
Ezek a politikai irányzatok, csoportok 
az egyes országokban egymástői több

nyire függetlenül jöttek létre, de to
vábbi fejlődésük — mint erre a könyv 
nyomatékosan utal — egymással köl
csönhatásban ment végbe. 

Még a baloldali csoportok első ön
álló fellépése előtt a skandináv álla
mok, Svájc, Olaszország és Hollandia 
szocialista pártjai országaik semleges
ségére támaszkodva tettek kísérleteket 
a szocialisták nemzetközi kapcsolatai
nak helyreállítására, a Nemzetközi 
Szocialista Iroda összehívására. Ezúttal 
a hivatalos pártvezetőségek kapcsolat
felvételéről volt szó. E kísérletekkel 
párhuzamosan megkezdődött az impe
rialista háborúval, a kormányok hábo
rús politikájával szembenálló csopor
tok szervezkedése is. Az internaciona
lista erők tömörítését a legnagyobb 
következetességgel — mint ez a könyv
ben felsorakoztatott gazdag tényanyag
ból is kitűnik — bolsevikok végezték. 
Elméletileg és szervezettség tekinteté
ben a Lenin vezette párt állta ki leg
inkább a világháború megrázkódtatá
sait. 

Az OSZDMP külföldi szekcióinak 
konferenciája, melyre 1915 február vé
gétől március elejéig került sor, elfo
gadta Leninnek a háborúról és a párt 
ezzel kapcsolatos feladatairól szóló té
ziseit. Ezzel helyreállt a bolsevik emig
ráció eszmei-politikai egysége, amelyre 
támaszkodva kibontakozhatott a szö
vetségesek megnyeréséért folytatott 
küzdelem. 

Az internacionalista erők tömörítését 
szolgálta a szocialista nők Bernben tar
tott nemzetközi konferenciája (1915. 
március 26—28.) és röviddel ezt köve
tően a szocialista ifjúmunkások nem
zetközi tanácskozása. 

1915 tavaszán és nyarán érlelődtek az 
elszigetelten küzdő internacionalisták 
egyesítésének feltételei. A szerző — s 
ez munkájának egyik érdeme — komoly 
figyelmet fordít a németországi és fran
ciaországi baloldali és centrista cso
portok kialakulásának, fejlődésének s 
politikai arculatának megrajzolására. 
Vízválasztó az említett csoportok között 
a szocialista forradalomhoz, az impe
rialista háborúhoz, kormányukhoz fű
ződő viszonyuk volt. 

Vadász Sándor sokoldalú forrásanyag 
felhasználásával írja le a háborúelle
nes szocialista pártok és csoportok első 
nemzetközi konferenciájának előkészí
tését és lefolyását, amelyre 1915. szep
tember 5—8-a között a Bern melletti 

— 180 — 



Zimmerwald falucskában került sor. 
Ezen — mely a konspiráció szabályai
nak megfelelően titokban folyt le — 
Oroszországból, Németországból, Fran
ciaországból, Olaszországból, Svédor
szágból, Svájcból, Norvégiából, Romá
niából, Bulgáriából, Hollandiából és 
Lengyelországból összesen 38 küldött 
vett részt: baloldali és centrista 
szocialisták, szindikalisták és baloldali 
eszerek. A konferencián alakult ki Le
nin körül egy baloldali mag, amely 
élesen elítélte a szociáldemokrata 
vezetők árulását, síkraszállt a hadihi
telek elutasítása s a háborúnak pol
gárháborúvá történő átváltoztatása mel
lett. 

A centrista többség a baloldal követ
kezetes elvi állásfoglalását — miután 
nem kívánta a szociálsovinisztákhoz 
fűződő kapcsolatok hídjának a felége
tését s a forradalmi polgárháborúnak 
még a gondolatától is félt — elfogad
hatatlannak tartotta. A kibocsátott 
kiáltvány kompromisszum eredménye
ként született meg. Ennek ellenére Le
nin haladásnak minősítette a dokumen
tumot az „opportunizmussal és a szo-
ciálsovinizmussal való eszmei és gyakor
lati szakítás útján", ugyanakkor nem 
hallgatta el annak hiányosságait, azt, 
hogy homályosan fogalmaz, nem nevezi 
meg a forradalmi harc konkrét módsze
reit, s csupán a forradalmi szellem fel
élesztéséről szól. 

A szerző részletesen kitér a zimmer-
waldi konferencia franciaországi, né
metországi és ausztria—magyarországi 
hatására. A kompromisszum árán szü
letett kiáltvány a háborúellenes szocia
lista mozgalom két útjának lehetőségét 
rejtette magában. Az egyik, amely 
megmarad a háború pusztításainak ál
talános elítélésénél s nem lépi át a 
pacifizmus kereteit, a másik, amely a 
tömegek radikalizálódására támaszkod
va szakít az opportunista pártvezetés
sel s felkészíti a nemzetközi munkás
osztályt a békéhez elvezető szocialista 
forradalomra. 

A hágai Nemzetközi Szocialista Iroda 
tevékenysége a háború kirobbanása 
után gyakorlatilag megszűnt. Ennek 
pótlására hozták létre a berni Nemzet
közi Szocialista Bizottságot, amelyre a 
baloldal mint egy új internacionálé 
lehetséges magjára tekintett. 1916 
februárjában az említett bizottság 
Bernben kibővített ülést tartott, ame
lyen elítéltették a II. Internacionálé 

feltámasztását célzó 'kísérleteket. Az 
ülés kibocsátott körlevelében magáévá 
tette Lenin több javaslatát, amelyek 
a hadihitel elvetését, a polgári minisz
tériumokból való kilépést, az osztály
béke feladását, az uralkodó osztályok 
és kormányaik elleni gazdasági és poli
tikai harc felújítását célozták. Bekerült 
a bázeli kiáltványnak az a kitétele is, 
hogy a munkásosztály a háború által 
előidézett válságot használja fel a 
burzsoá osztályuralom felszámolására. 

Lenin ezt követően egy újabb konfe
rencia összehívását sürgette, remélve, 
hogy a berni tanácskozás eredményeit 
a baloldal tovább szélesítheti. A máso
dik nemzetközi konferencia 1916. ápri
lis 24. és 30. között Kienthalban ülé
sezett — melynek eseményeit részle
tesen tarja az olvasó elé a szerző —, 
eredményeit tekintve csak mérsékelten 
igazolta a bolsevikok reményeit. 

Az egyhangúan elfogadott kiáltvány 
a tőkéseken kívül a háborúért a szo-
ciálsovinisizta pártokat is felelőssé tette. 
Követelte az annexió nélküli azonnali 
békét. Kimondta: „Csak egy hatékony 
eszköz létezik a jövőbeni háborúk meg
akadályozására; a politikai hatalom 
meghódítása és a tőkés magántulajdon 
megszüntetése a dolgozó osztályok ál
tal. A tartós béke csak a szocializmus 
szülötte lehet." (153. o.) 

1916 második felében fordulat állt be 
a hadviselő nagyhatalmak politikájá
ban. Félve a gazdasági összeomlástól 
és a tömegek radikalizálódásától. kísér
leteket tettek egy imperialista jellegű 
megegyezéses béke megkötésére. Ennek 
érdekében különösen a központi hatal
mak késznek mutatkoztak különbékét 
kötni a cárral, vagy a szociáldemokrata 
vezetők közvetítő szerepét is felhasz
nálva egyengetni az ellenségeskedések 
beszüntetésének az útját a nyugati had
színtéren is. „A világpolitikában bekö
vetkezett fordulatot tehát — írja a 
szerző — nyomon követte a szocialista 
világmozgalom fordulata, a szociálsovi-
niszták és zimmerwaldisták mérsékelt 
szárnyának közeledése a szociálpaci-
fizmus elvi alapján." (168. o.) 

A kormányok háborús politikáját 
eddig közvetlenül vagy közvetve támo
gató pártvezetőségek a megegyezéses 
béke jelszavát helyezték előtérbe, tet
tek egy lépést balra, a centristák irá
nyába. A centrum és a jobboldal köze
ledése új helyzetet teremtett. Lenin ki
látásba helyezte a baloldalnak a Zim-
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merwaldi Egyesülésből való kilépését 
is, ha a viszonyok nem változnak. 

Zimmerwald az oroszországi polgári 
demokratikus forradalom után fokoza
tosan vesztett jelentőségéből. A baloldal 
orosz képviselői Leninnel együtt haza
tértek, a Nemzetközi Szocialista Bizott
ság áprilisban Stockholmba tette át a 
székhelyét. Az említett bizottság az 
oroszországi szocialista forradalom 
után tovább veszített befolyásából, amit 
a szerző többek között a centristák 
megváltozott magatartásával, a jobbol
dalhoz való közeledésével magyaráz. 

A Zimmerwaldi Egyesülés formális 
feloszlatása a Kommunista Internacio
nálé első moszkvai alapító kongresszu
sán történt meg, amikor is a jelenlevő 
egykori résztvevők — köztük Lenin — 

Ez a könyv az 1418 napig tartó, mé
reteiben és elkeseredettségében párat
lan küzdelem történetének „csak" egy 
szakaszát, az 1944 augusztusa és 1945 
májusa között Délkelet- és Közép-Euró
pa térségében lezajlott eseményeket 
eleveníti fel. 

Noha a második világháború történeti 
eseményeit már számos mű — többek 
között az átfogó igénnyel készült Nagy 
Honvédő Háború története is — igyeke
zett megörökíteni, mindez nem csökken
ti e könyv időszerűségét. Sőt, a máso
dik világháború befejezése óta eltelt 
csaknem huszonhét év eseményei, a 
múló idő, nagyon is indokolttá teszik 
e térség felszabadításának részletes, 
igaz és átfogó megírását. 

Indokolttá teszi továbbá az a meg
változtathatatlan tény, hogy egyre szű
kül azoknak a személyeknek: hadvezé
reknek, történészeknek, íróknak és ha
ditudósítóknak a köre, akik szemtanúi, 
személyes részvevői, illetve tervezői

nyilatkozatban mondták ki: „A Zim
merwaldi Egyesülés túlélte önmagát. 
Mindaz, ami benne forradalmi volt, 
átmegy a Kommunista Internacionálé-
ba." (211. o.) 

Vadász Sándor széles levéltári és 
könyvészeti kutatásokon alapuló köny
ve, melyet a szerző rövid életrajzi 
adatokat tartalmazó névmutatóval is 
ellátott, segítséget nyújt a nemzetközi 
munkásmozgalom egy fontos periódu
sának megismerésén túl az első világ
háború alatt a háborúról és a hadse
regről vallott lenini tanításoknak a 
bonyolult, ellentmondásokkal terhes 
történelmi viszonyokat figyelembe vevő 
mélyebb megértéséhez is. 

Józsa Antal 

szervezői és irányítói voltak az immár 
történelemmé patinásodott események
nek. A fennmaradt néma, megsárgult 
dokumentumokat soha senki sem fog
ja szóra bírni úgy, mint ők, akik egy
koron nem a történelem számára, ha
nem nagyonis élő, megoldandó feladat 
céljára készítették azokat, ök, csakis 
ők, e nagy idők szereplői képesek rá, 
hogy pontosan megírják saját terveik 
indító okait és vérehajtásának legjobb 
módját. 

A kiadvány megismerteti a jelen és 
a jövő nemzedékkel: mi tette lehetővé 
Délkelet-Európa népei számára, hogy 
az oly sok viszály, gyűlölet forrása^— 
a nacionalizmus és sovinizmus helyébe 
a testvéri összefogás; az elnyomás és 
j ogfosztottság helyébe a szabadság és 
a demokratikus jogrend; a burzsoá ki
zsákmányoló állam helyébe a kizsák
mányolástól mentes, független, szabad, 
szocialista állam lépett e térség orszá
gainak élére. 

M. V. ZAHAROV: 

DÉLKELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPA FELSZABADÍTÁSA 
1944—1945* 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1973., 592 p.) 

* E nagyszerű alkotás egyik kezdeményezője és szerkesztője, Matvej Vasziljevics Za-
harov, a Szovjetunió kétszeres hőse, a szovjet nép hú fia, a Szovjetunió marsallja éppen e 
mű magyar nyelvű kiadásának előkészítése közben, 1972. január 1-én hunyt el. (A szerk.) 



A mű szerzői leleplezik azoknak a 
világuralomra törő imperialista hatal
mak bértollnokainak történelemhamisí
tó mesterkedését, amellyel a régi ellen
tétek kihunyt tüzét szeretnék lángra
lobbantani e térség soknemzetiségű 
országaiban. 

Az olvasó hű képet kap arról, hogy 
a Vörös Hadsereg — ezen belül a 2. és 
a 3. Ukrán Front — miként tervezte, 
szervezte és hajtotta végre Délkelet-
és Közép-Európa népeinek felszabadítá
sát szolgáló hadműveleteit; hogy az itt 
elért katonai sikereik és jelenlétük 
miként teremtette mëg a feltételeket 
ahhoz, hogy e térségben levő országok: 
Románia, Bulgária, Jugoszlávia, Ma
gyarország, Csehszlovákia dolgozó népe 
szervezett politikai életet élhessen; 
hogy kibontakozhasson a néptömegek 
alkotó készsége, kezdeményező ereje; 
hogy hozzáláthassanak a belső reak
ciós erők felszámolásához, az állami és 
társadalmi rend megváltoztatásához ; 
az új szocialista társadalom felépítésé
nek megkezdéséhez. 

És itt helyénvaló megemlíteni, hogy ez 
a mú nem egyszerűen valamiféle me
moárok gyűjteménye, hanem egy tudós 
kollektíva által készített katonapolitikai 
irodalom, a hadművészet-történet és a 
legobjektívabb dokumentáció felhasz
nálásának ötvözete. A könyv szerkesz
tői a történetíró jó arány érzékével 
egyeztetik a tudományos ismeretterjesz
tés és a történelmi dokumentáció nem 
könnyű kettősségét. Ily módon a pontos 
és hiteles eseménytörténet párosul a 
nagy — a témához illő és szükséges — 
politikai összefüggések ismertetésével. 
Például a náci Németország vezetői és 
Churchill kulisszák mögötti balkáni 
játszmájával. A valóság hű ábrázolásá
val pedig kirántják a talajt az ese
mények agyonhallgatói, vagy éppen az 
illúziók diktálta tudatos meghamisítói 
lába alól. 

A könyv — éppen a drámai esemé
nyek ismertetése, a katonai és társadal
mi erők nagyságának, erejének és el
tökéltségének pontos ábrázolásával — 
az iasi—kisinyovi, a belgrádi, a debre
ceni, a budapesti, a balatoni, a bécsi és 
a csehszlovákiai hadműveletek elsöprő 
sikerével intő példa is azok számára, 
akik nyíltan vagy burkoltan vissza sze
retnék forgatni a történelem kerekét. 

A szerzők munkájuk során — a nyo
mon követhetőség, a könnyebb megér

tés érdekében — a könyv szerkezeti 
felépítésénél a szovjet—német arcvonal 
déli szárnyán végrehajtott harctevé
kenységet abban a sorrendben vizsgál
ják, amelyben a 2. és a 3. Ukrán Front, 
együttműködve a Fekete-tengeri Flot
tával és a Dunai Katonai Flottillával 
megvívta. 

A tizenhárom fejezetből, zárszóból 
és roppant gazdag illusztrációból (kép 
és vázlat) és tudományos apparátusból 
álló mű megírásának alapjául főként 
hiteles, eredeti okmányok — közöttük 
a Szovjetunió Honvédelmi Miniszté
riumának Levéltárában őrzött zsák
mányolt anyagok —, továbbá a hadmű
veletek /előkészítőinek és vezetőinek 
dokumentumai és visszaemlékezései 
szolgálnak. Az értékes függelék-anyag
ba a szerzők közölnek olyan részt is, 
amilyet eddig egyetlen hasonló alkotás
ban sem találhatunk meg. Ilyen pél
dául az egyes országok városainak, 
nagyobb helységeinek felszabadítását 
végrehajtó csapatok hadrendi megne
vezése, a parancsnokok nevének is
mertetése, a harccselekmény lefolyásá
nak pontos határideje stb., stb. Ebben 
a részben például 52 magyar város és 
fontosabb helység adatai szerepelnek. 
Ezek minden bizonnyal hasznos segít
séget nyújtanak mind a helytörténeti 
kutatóknak, mind a különböző iskolai 
szakköröknek. 

A munkaközösség tagjainak írásán 
az egyéni íz, stílus természetesen eltér 
egymástól. De ezt az egyéni ízt a mű 
szerkesztői — nagyon helyesen — nem 
is szándékoztak uniformizálni. De e 
nagyszerű alkotás esetében nem is a 
megírás ilyen vagy olyan stílusában 
keressük a sajátos hatóerőt, az olvasás 
örömét, külső megjelenítési szépségét, 
hanem a történelmi eseményeket meg
örökítő tárgyi, ténybeli igazságban, és 
az igazság megcáfolhatatlan erkölcsi 
súlyában. 

Végül megemlíteném, hogy ez a mű 
mementóként szolgál minden népnek 
és nemzetnek. Nemcsak azért, mert a 
benne leírt események sok-sok millió 
emberéletet, felmérhetetlen szenvedést 
és anyagi áldozatot követeltek, hanem 
azért is, mert a rettenetes múlt felidé
zése jelenkori világunk hamis prófétái
nak leleplezésére ösztönöz minden be
csületes, a hazájáért, népéért és más 
nemzetek szabadságáért felelősséget 
érző embert. 

Sztana Béla 
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VTORÁJA MIROVAJA VOJNA I SZOVREMENNOSZTY* 

(Moszkva „Náuka" 

A mű a második világháború kitöré
sének 30. évfordulója alkalmából 
Moszkvában rendezett tudományos kon
ferencián elhangzott előadások gyűjte
ménye. 

A válogatást P. A. Zsilin, a Szovjet
unió Tudományos Akadémiája levelező 
tagjának vezetésével működő szerkesz
tő bizottság (P. M. Gyerevjanko, a 
történettudományok kandidátusa, V. 
M. Hvosztov akadémikus, G. D. Koňa
kov, a történettudományok kandi
dátusa, A. M. Számszonov, a Szovjet
unió Tudományos Akadémiájának le
velező tagja és G. N. Szevasztyánov, a 
történettudományok doktora) végezte. 

A 21 tanulmányt tartalmazó gyűjte
mény szerzői a második világháború 
történetének alapvető problémáit vizs
gálják. Aprólékos, mély és sok olda
lú elemzését adják a háború okainak, 
kitörésének. Bemutatják a Szovjetunió 
harcát a kollektív biztonságért, a há
ború megakadályozásáért. Leleplezik 

a nyugati hatalmak reakciós, a fasiszta 
agressziót keletre, a Szovjetunió felé 
terelő politikáját. 

A szerzői kollektíva különösen fi
gyelmet szentel a fasiszta agresszió 
elleni küzdelem osztálytartálmának, va
lamint a háború előtti és alatti katona
politikai kérdések, továbbá Európa, 
Ázsia, Afrika hadszínterein kialakult 
helyzetek elemzésére és értékelésére. 
A második világháború eredményeivel, 
tapasztalataival, a Szovjetuniónak a 
hitlerista Németország és szövetségesei 
legyőzésében vállalt szerepével is meg
ismertetik az olvasót. 

Ezek mellett jelentős helyet kapott 
a kötetben a partizánharc és az euró
pai ellenállási mozgalom, valamint a 
gyarmati népek részvétele a második 
világháborúban. 

Az Amerikai Egyesült Államok és 
Anglia második világháborús politiká
ját isimertetve és értékelve a szerzők 
tárgyilagosan bemutatják a szövetsége
sek helyét és szerepét a fasiszta Német
ország és az imperialista Japán felett 
aratott győzelem kivívásában. Jelentős 
hozzájárulásukat elismerve az olvasó 

*A második világháború és a jelenkor. 

Kiadó, 1972. 346 p.) 

elé tárják a szövetségesek katonapoliti
kájában rejlő ellentmondásokat, ame
lyeknek fő célkitűzése nem a fasizmus 
szétzúzása volt, hanem az imperialista 
konkurrensek megfékezése, hatalmuk 
megtörése és helyük elfoglalása a vi
lágban. E mellett bemutatják az ame
rikai—angol imperialista körök háború 
előtti, alatti és utáni szovjet- és szocia
lizmus ellenes politikájának gyökereit. 

A mű háború utam katonapolitikai 
kérdésekkel foglalkozó szerzői elemzik 
az Egyesült Államok és más imperia
lista hatalmak szélsőjobboldali köreinek 
háború utáni kalandor politikáját, 
amely nemcsak egy új háború előké
szítésének útját egyengette, hanem 
hozzálátott a katonai blokkok összeko
vácsolásához és a német, japán milita
rizmus, revansizmus újjáélesztéséhez. 

A második világháború és a jelenkor 
című könyv alapjában tehát olyan há
ború előtti, alatti és utáni történelmi 
eseteket, katonapolitikai kérdéseket 
elemez, értékel és tár az olvasóközön
ség elé, amelyek napjainkban is hatnak, 
iiletve érezzük azok pozitív vagy éppen 
negatív vonatkozú megnyilvánulásait: 
a nemzetközi életre, a béke és bizton
ság időszerű problémáira, a két rend
szer békés egymás mellett élésére sitb. 
így kapcsolódik a könyvben a múlt a 
mához. 

A szerzők különös figyelmet szentel
tek azoknak a történelmi események
nek, katonapolitikai kérdéseknek, ame
lyeket a nyugati sajtótermékekben, tör
ténelmi irodalomban a szocialista tá
bor elleni imperialista propaganda ha
tására gyakran elferdítenek és megha
misítanak. 

A könyvet nem az új levéltári forrá
sok feltárása és közreadása teszi érté
kessé (bár sok új adatot is találunk 
benne), hanem a dokumentumok figyel
mes marxista elemzése, a ferdítések 
leleplezése és a történelmi események 
tárgyilagos bemutatása. 

A szerkesztő bizottság jó munkáját is 
hangsúlyozva azonban nem mehetünk el 
szó nélkül amellett, hogy — különösen 
a háború előtti időszakra visszanyúló 
tanulmányokban — sok az ismétlés, az 
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azonos probléma. Ilyen jellegű gyűjte
mény-kötetben az ismétlés bizonyos 
mértékben elfogadható, de jelen esetben 
túl sok és ez a tény némileg csökkenti 
a mű értékét, az olvasó érdeklődését. 

A könyv azonban így is jelentős segít

séget ad a propagandistáknak, törté
nészeknek — egyszóval mindazoknak, 
akik meg akarnak ismerkedni a máso
dik világháború történetével. 

ölvedi Ignác 

E. KÖNNEMANN—H. J. KRUSCH: 

AKTIONENSEINHEIT CONTRA KAPP-PUTSCH* 

(Berlin, Dietz Verlag, 1972.. 575 p.) 

A Német Demokratikus Köztársaság 
marxista történettudománya az elmúlt 
két évtizedben fokozott érdeklődést ta
núsított a német történeti fejlődés 
utolsó száz évének tudományos, elemző 
feltárásia iránt. Viszonylag sok kutató 
vizsgálja napjainkban is a két világ
háború közötti időszakot, ebben is a 
weimári köztársaság történetét. Ez az 
alig több mint egy évtized a figyelmet 
több okból magára vonja. A weimári 
időszakkal kapcsolatban a tudomány
nak mindenekelőtt arra kell megkeres
nie a választ, hogy az 1918-as polgári 
demokratikus forradalom nyomán lét
rejött polgári köztársaság összeomlása 
és a német társadalom eljutása a fasisz
ta diktatúráig hogyan és miképpen 
vált lehetségessé? A történeti folyamat, 
az okok és összefüggések keresésének 
eme bonyolult útján a kutató az 1920 
márciusi ellenforradalmi Kapp-puccs 
szövevényes problémájával is azonnal 
szembetalálja magát. Ez az időben alig 
néhány napot, hatásában néhány hó
napot felölelő puccskísérlet első pilla
natban csak jelentéktelen epizódnak, 
néhány „reakciós politikus" felelőtlen 
„kalandjának" tűnik, holott a valóság
ban, a történelmi tények feltáruló va
lóságában a legújabbkori német nem
zeti történelem s vele a német mun
kásmozgalom történetének jelentőségé
ben kiemelkedően fontos szakasza. 

A puccsal' kapcsolatos történelmi va
lóság és igazság feltárásának nehéz, de 
eredményes munkájára E. Könnemann 
és H. J. Krusch vállalkozott. Több éves 
kutatásuk összegezéseként a szóban 
forgó terjedelmes, nagy tárgyi ismeretet 

felmutató, marxista monográfia jött 
létre. 

A monográfia sikeres fogadtatását 
annak következetesen véghezvitt mód
szertani elvei és tartalmi eredményei 
biztosítják. A szerzőpár elismerésre 
méltó szorgalommal kutatta fel a téma 
hozzáférhető levéltári anyagát. E kuta
tómunka nem korlátozódott csupán a 
Német Demokratikus Köztársaság köz
ponti archívumainak helyi hatóságai
nak és üzemeinek anyagára, hanem 
kiterjedt a Német Szövetségi Köztársa
ság hasonló levéltárainak állagaira is. 
Ezen túlmenően a szerzők kitartó mun
kával összegyűjtötték a puccs meghiú
sításában szerepet játszó egykori har
cosok, munkások, parasztok, értelmisé
giek jelentős táborának visszaemléke
zéseit s azokat alkotó módon beépítet
ték a monográfiába. 

Kutatómunkájuk során terjedelmes 
sajtó- és képanyag birtokába jutottak. 
Nem kerülte el figyelmüket a kérdésre 
vonatkozó, mennyiségében igen számot
tevő memoár- és szakirodalom sem. 
Az említettek gondos tanulmányozása 
— a feltárt források tükrözte valóság 
ismeretében — lehetőséget nyújtott a 
két világháború közti reakciós fasiszta 
és szociáldemokrata történeti hamisítá
sok, továbbá a jelenkori nyugatnémet 
történetírás valóságot elferdítő, sok
szor céltudatos koholmányainak lelep
lezésére. 

A vázolt kutatási-módszertani elvek 
gyakorlatba való átültetése kiegészült 
a már eddig írott marxista történészi 
produktumok eredményeinek kritikus 
vizsgálatával és alkotó továbbfejleszté-

* Akcióegység a Kapp-puccs ellen. 
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sével. E munka során szerzők elsősor
ban a Német Munkásmozgalom törté
nete című reprezentatív kiadvány meg
állapításaira támaszkodtak, de azokat 
jelentős mértékben korszerűbbé tették 
az újabb eredményekkel. 

Az elkészült mű elsősorban a politi
katörténet jellegét viseli magán, de a 
kérdéses időszak mélyreható gazdasági, 
társadalmi, kulturális és katonai elem
zésével a különböző történész szakte
rületek kutatóinak várakozását is nagy
mértékben kielégíti. 

A monográfia tudományos értékét — 
az említettek mellett — tartalmi mon
danivalója határozza meg, illetve emeli 
azt a szokványos alkotások fölé. A 
csaknem 600 nyomtatott oldalas mű 
gazdag forrásbázisra építve tárja fel 
az ellenforradalmi Kapp-puccs hátte
rét és okait; behatóan tárgyalja a mun
kásosztály s a vele szövetséges többi 
dolgozó osztály és réteg szervezett és 
sikeres harcát a puccs leverésében, az 
1918-as forradalomban kiharcolt de
mokratikus jogok védelmében, kimerí
tően foglalkozik a kommunista párt 
stratégiájával és taktikájával, az ún. 
Független Szocialista Párt, a Szociálde
mokrata Párt és a szakszervezetek sze
repével; feltárja az uralkodó osztályok 
népellenes politikáját és összegezi 
1920 tavasza hatalmas osztályösszecsa
pásának figyelemreméltó eredményeit, 
tanulságait. 

A mű nem elégszik meg a puccsot 
közvetlenül kirobbantó okok, körülmé
nyek elemzésével, hanem visszanyúl a 
vesztes imperialista háborút lezáró no
vemberi polgári demokratikus forrada
lom és az azt követő weimari köztár
saság összes ellentmondásához, mint 
olyanokhoz, amelyek az alig 2 év múl
va bekövetkező ellenforradalmi kato
nai diktatúra-kísérlet belső (és külső) 
forrásai, gyökerei voltak. A szerzők 
nyomatékosan kiemelik, a novemberi 
forradalom, amelynek ugyan egyik leg
fontosabb eredménye az imperialista 
háború azonnali befejezése volt, a tu
lajdon és hatalmi viszonyokat nem vál
toztatta meg s erejéből csupán arra 
tellett, hogy a félabszolutisztikus Ho-
henzollern monarchia helyébe egy pol
gári demokratikus köztársaság állam
rendjét ültette. Az új államrend kon
szolidációjának gyötrelmes folyamata 
a Noske-i véres ellenforradalomban öl
tött testet, amely a reakciós katonatisz
ti különítmények garázdálkodásának 

szabadjára engedésével a munkásosztály 
szocialista forradalmi erőit — pártjával, 
a Kommunista Párttal együtt — átme
netileg felszámolta, a burzsoá köztár
saság társadalmi rendjét, a háborút 
vesztett imperialista nagytőke és nagy
birtok osztályuralmát pedig a jobbol
dali szociáldemokrácia teljes támogatá
sával ideiglenesen stabilizálta. 

A konszolidáció folyamata azonban 
még ugyanabban az évben súlyos vál
ságba került. A stabilizálódó militaris
ta nagytőke és nagybirtok bosszújának 
kiszolgáltatott munkásosztály és a 
versaillesi békediktátum minden súlyos 
következményével sújtott dolgozó töme
gek 1919 második felében fellángoló 
sztrájk- és egyéb megmozdulásai, vál
ságba juttatták a tömegek elől a jun
kereknél és a Rajna-menti nehézipar 
tőkéseinél menedéket kereső jobboldali 
szociáldemokráciát. Az Ebért—Bauer— 
Noske féle „republikánus" rezsim csőd
je azonban csakhamar felsorakoztatta 
a szélsőséges militarista—imperialista 
köröket is „minden baj forrásának", 
azaz magának a weimari köztársaság
nak az elpusztítására. E körök képvi
selői közül egyesek már 1919 nyarán 
Hindenburg tábornagy köztársasági el
nökké választásának gondolatával ko
vácsolták „a novemberi bűnözők" meg
semmisítésének tervét (Ludendorff— 
Bauer akció), mások Berlin tisztikülö
nítményekkel való elfoglalásában ke
resték egy nyílt katonai diktatúra meg
valósításának lehetőségét. (Pabst meg
hiúsult akciója 1919. július 21-én.) A 
munkásosztály várható ellenállásiától 
való félelem mindinkább arra ösztökél
te az összeesküvőket, hogy terveik 
megfelelő „társadalmi alátámasztást", 
értsd: a nagytőke és nagybirtok egyér
telmű támogatását nyerjék el. Nem 
sokkal a Pabst kísérlet meghiúsítása 
után az Elbán túli junkerek támogatá
sát élvező Wolfgang Kapp vezetésével 
a „Nemzeti Egyesülés" mozgalmában 
csoportosultak és szoros kapcsolatot 
építettek ki az ún. „.Nemzeti Klubbal". 
Ez utóbbi H. Stinnes, E. Kirdorf, E. v. 
Borsig, A. Vögler nagyiparosok, K. Gr. 
v. Westarp, E. Gr. zu Reventlow, K. 
Helfferich, A. Hugenberg, R. Heinze, 
O. Hergt reakciós politikusok támogatá
sát biztosította. Az említett klub kato
nai szárnya E. Ludendorff vezetése 
alatt állt. A készülő puccs szervezői 
fontos szerepet juttattak V. v. Lüttwitz 
tábornoknak, a Közép- és Kelet-Német-
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ország területén elhelyezkedő Reichs
wehr alakulatok parancsnokának, az 
1919. januári berlini tömegvérengzések 
felelősének, aki 1920. január 13-án a 
Reichstag előtt a reakciós üzemi ta
nácstörvény elfogadása ellen tüntető 
tömegre újabb sortüzet vezényelt. 

A 42 halottat eredményező vérengzés 
a Noske Reichswehr-miniszter kezébe 
adott kivételes hatalomhoz vezetett — 
nem a szervezkedő ellenforradalom, ha
nem a munkásosztály ellen. 

Mindez a puccsisták szervezkedésé
nek felgyorsulását hozta, akik március 
elején — támaszkodva a jobboldali 
pártokra, a hadsereg jelentős részére s 
az ún. lokális fegyveres testületekre —, 
nyílt támadásba mentek át. A sarokba-
szorított kormány letartóztatása paran
csainak, amelyek a készülő Kapp—Lütt
witz puccs főkolomposainak elfogatását 
rendelték el, foganatja nem lett, mivel 
a rendőrapparátus a puccsistákkal ro
konszenvezett. A kormány elszigeteltsé
gét csak fokozta, hogy v. Seeckt tábor
nok, a Reichswehr feje, a kormány tá
mogatását megtagadta. Március 13-án 
az ún. Ehrhardt-dandár Baltikumból 
hazatért zsoldosainak Berlinbe történt 
bevonulásával a hatalom Kapp és 
Lüttwitz kezébe került, s a kormány 
előbb Drezdába, majd Stuttgartba me
nekült. A magát birodalmi kancellárrá 
kinevezett Kapp demagóg szólamaival 
a munkásosztály s egyéb dolgozó tö
megek várható ellenállásának akart 
elébe vágni, miközben reakciós tiszti 
különítmények és Reichswehr-alakula-
tok a puccsisták stabilizálásának fel
adatát vállalták magukra. A reakciós 
katonai alakulatok terror- és bosszú
hadjárata — Németország szerte — 
mindenekelőtt a nagy iparvidékek 
munkásságát sújtotta, de a vérfürdők 
elérték a falvak szegényparasztságát, 
sőt a középrétegeket is. A véres terror, 
a forradalom vívmányainak lábbal tip-
rása, köztük a Hohenzollern monarchia 
restaurálásának kísérlete széles nemzeti 
egységfrontba sorakoztatta fel a mun
kásosztályt, a dolgozó kisembereket. Az 
ellenállás mozgatóereje nem a Stutt
gartban gyáván megbújó kormány, ha
nem az újjáéledt kommunista párt és 
a Független Szocialista Párt balszárnya 
volt. 

A KP kiemelkedő szerepe a Kapp-
puccs elleni tömegakciókban képezi a 
monográfia fontos fejezeteit. A felsora
koztatott tényanyag egyértelmű cáfola

ta a nyugatnémet történetírás azon rá
galmainak, amelyek szerint a KP a 
Kapp-puccs ellen nem szállt harcba, 
illetve tétován az eseményekkel sodor
tatta magát. A valóság az, hogy éppen a 
KP kezdeményezte az egész országra 
kiterjedő sztárjkmozgalmat, amely a 
puccsisták csakhamar bekövetkező bu
kásának egyik előidézője volt. A puccs 
napján megfogalmazott körlevelében kö
vetelte a Kapp—Lüttwitz-kormány le
mondását, a politikai foglyok szabadon-
bocsájtását, a Reichswehr, a biztonsági 
rendőrség és a lokális fegyveres testü
letek lefegyverzését és feloszlatását, a 
burzsoázia fegyvereinek lefoglalását és 
a munkástanácsok kontrollja alatt álló 
forradalmi munkásmiliciák felállítását, 
s a német társadalom valamennyi dol
gozó osztályát, réteget átfogó egység
frontot a puccsisták megdöntésére. A 
KP, a Független Szocialita Párt balszár
nya, s a szakszervezet tevékenysége 
nyomán kibontakozó fegyveres ellenál
lás Szászországban, Thüringiában, Ke
let-Poroszországban, Mecklenburgban, 
Brandenburgban, majd Dél-Németor
szágban a március 15-én életbe lépett 
általános sztrájkkal együtt válságba 
sodorta a puccsistákat. A válság néhány 
nap múlva bukássá szélesedett, mivel 
a proletariátus ellentámadásba lendült 
az 1918-ban kiharcolt demokratikus jo
gok és a köztársaság védelméért, a 
reakciós puccsisták hatalmának meg
döntéséért. 

A Kapp—Lüttwitz elleni harc átfog
ta egész Németországot. E históriai ese
ménysor elmélyült ábrázolása képezi a 
mű legizgalmasabb fejezeteit. Az ábrá
zolás menetében eddig ismeretlen rész
letek tárulnak fel a berlini tömegak
ciókról, a Thüringiában szervezett I. 
Néphadsereg alakulatának tevékenysé
géről, a Niederlausitz-i "Vörös Gárdák 
harcairól, a Ruhr-vidéki Vörös Hadse
reg küzdelmeiről, a sziléziai, kelet-po
roszországi, dél-németországi, közép
németországi fegyveres akciók meneté
ről. De képet kapunk arról is, hogy a 
fegyveres proletariátus katonai sikerei 
hogyan idéztek elő meghasonlást az 
uralkodó osztályokon belül és hogy az 
osztályuralom megdöntésének feltáru
ló veszélye hogyan aktivizálta a Stutt
gartban székelő kormányt, késztette 
ingadozásra, majd meghátrálásra a Füg
getlen Szocialista Párt, továbbá az álta
lános sztrájkot meghirdető szakszer
vezetek vezetőit. Mindez oda vezetett, 

— 187 — 



hogy 1920. március 20-án tárgyalások 
kezdődtek a szociáldemokrata kormány 
és a szakszervezetek vezetői között. A 
Bauer—Légien vezette tárgyalófelek 
közötti megegyezés az általános sztrájk 
lefújását eredményezte és következmé
nyeiben a proletariátus vereségének 
beveztő aktusa lett. A garanciák nél
kül vállalt egyezmény napján pedig 
v. Seeckt tábornok ostromállapotot hir
detett ki s 3 napos vérfürdő után a szo
ciáldemokrata kormány számára sza
baddá tette Berlint, a munkásellenállás 
gerincét. A március 22-i tárgyalások 
egy „munkás-kormány" létrehozásáról 
a szakszervezetek és a Független Szo
cialista Párt részéről ezek után csak 
szánalmas kísérletek voltak, amit sem a 
többségi szociáldemokrata párt, sem a 
tőkés nagybirtokos osztály nem vett 
komolyan. 

Vajon a március 22-ét követő napok
ban nem akadt erő, amely útját állta 
volna a kibontakozó baljóslatú szociál
demokrata—burzsoá szövetségnek? A 
mű szerzői erre a kérdésre a KP-nek 
az új helyzethez alakított taktikája 
részletes elemzésével bizonyítják az 
igent. A KP megfeszített erővel harcolt 
a március 22-i egyezménnyel s egyéb 
megalkuvásokkal megbontott egység
front helyreállításáért és egy munkás
kormány létrehozásáért. A harc fokozó
dott a reakció szervezett ellentámadá
sainak kibontakozása idején. A reak
ciós ellencsapás célpontja ezúttal & 
munkásosztály egyik fellegvára, a to
vábbra is sztrájkoló és a töretlen ellen
állást tanúsító Ruhr-vidék és annak 
Vörös Hadserege lett. A proletariátus 
megtörésének trójai falovát pedig a 
kormány és az áruló szakszervezeti ve
zetőség bielefeldi egyezménye szolgál
tatta: a sztrájk lefújásával, az élel
mezési blokád kilátásba helyezésével, 
továbbá a kormány demagóg ígéretei
vel megbontották a munkásegységet s 
ezzel előkészítették a talajt a Reichs
wehr általános támadására. A v. Seeckt 
által becsempészett Reichswehr alaku
latok túlereje rövid idő alatt felszámol
ta a Vörös Hadsereg hősies ellenállását, 
amely egyben elindította az uralkodó 
osztályok és szövetségeseik, a jobboldali 
szociáldemokrácia véres bosszúját Né

metország földjén az ellen a munkás
osztály ellen, amely a dolgozó tömegek 
élén megmentette a polgári köztársasá
got, de ugyanakkor a szocialista forra
dalom rémét villantotta fel. 

Nem kétséges, hogy a megszilárdult 
tőkés-nagybirtokos szociáldemokrata 
osztályszövetség „hálája", azaz bosszúja 
ÍM émetország dolgozótömegeinek gúzs
bakötésével szabadjára engedte a szél
sőséges militarista reakció újbóli meg
erősödését, amely néhány év múlva a 
szociáldemokrata pártot is lesöpörte 
a hatalom éléről s előkészítette a talajt 
a hitleri fasizmus hatalomra jutásához. 

A Kapp-puccs elleni küzdelem — a 
vereség ellenére — a német munkás
mozgalom kiemelkedő fejezetei közé 
tartozik. Tanulságai azonban még na
gyobbak. Ezek közül is legfontosabb az, 
hogy a munkásosztály végső sikerének 
záloga annak egysége egy marxista— 
leninista párt vezetése alatt. Ennek 
birtokában képes arra, hogy az imperia
lista—militarista nagytőkés-nagybirto
kos osztályelnyomásnak véget vessen s 
ezzel nemcsak a saját, hanem a dolgozó 
tömegek felszabadítását is valóra vált
sa. Sajnos, a német történelem követ
kező évtizedének alakulása éppen az 
ellenkező irányban haladt s nemcsak 
a német nép nemzeti katasztrófájához 
vezetett, hanem a békeszerető emberi
ség számára is a szenvedések sorozatát 
hozta. A tanulságok összegezése, amit 
a fentiekben csak nagyon kivonatosan 
érintettünk, a mű legjobb fejezetei közé 
tartozik. 

Az értékes mű egészére vonatkozóan 
csupán egy szerény megjegyzés kíván
kozik a recenzens tollára: talán még 
plasztikusabb és átfogóbb lett volna 
1920 bonyolult történéseinek ábrázolása, 
ha a középrétegek ellentmondásos sze
repének bővebb kifejtésére sor kerül
hetett volna. 

A fenti megjegyzés azonban semmi
képpen nem csökkenti az alapos mű 
tudományos értékét. Sőt úgy hisszük,. 
hogy E. Könnemann és H. J. Krusch 
monográfiája az utóbbi évek marxista 
német történetírásának egyik igen fi
gyelemre méltó alkotása. 

Farkas Márton 
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JULIUS MAD ER: 

HITLERS SPIONAGE-' 

(Berlin, Verlag der 

Julius Mader, a Sebhelyes arcú gyil
kos, a Dr. Sorge jelenti Tokióból és 
más nagysikerű és érdekfeszítő olvas
mány szerzője, jól ismert a magyar ol
vasóközönség előtt is. A hitlerista kém-
tábornokok vallanak című könyv 1970— 
1971-ben egymás után két kiadást ért 
meg. A siker titka ugyanaz, mint a 
többi Mader-munkáé: a hitleri Német
ország történetének olyan közérdeklő
désre számot tartó kérdéseire igyekszik 
választ adni, amelyek mindmáig nem
csak a német, de a nemzetközi közvé
leményt is foglalkoztatják. 

Jelen könyv forrásanyagát a szerző 
három kontinensen fellelhető iratok, le
velezések, vallomások, jegyzőkönyvek 
megismerése során állította össze azzal 
a szándékkal, hogy bemutassa a hitleri 
hadigépezet egy igen rafinált szerveze
tét a katonai kémközpontot, amely a 
köztudatban Abwehr néven vált ismert
té. Aki tehát meg akarja ismerni a náci 
katonai kémszervezet célkitűzéseit, he
lyét, szerepét az agresszív háborús ter
vek előkészítésében és megvalósításá
ban, az Abwehr felépítését, tevékeny
ségét és vezéralakjainak pályafutását, 
olvassa el Mader e legújabb könyvét; 
a témával kapcsolatos kérdéseire meg
bízható ismereteket szerezhet belőle. 

A fejezetcímek tolmácsolása helyett 
célszerűbb a munka tartalmi felépítését 
ismertetni, mivel a szerző a következő 
célok érdekében csoportosította monda
nivalóját : 

1. Be akarja mutatni az Abwehr lét
rejöttét, fejlődéstörténetét, helyét és 
szerepét az agresszív tervek előkészíté
sében, más országok belső gazdasági, 
politikai, katonai erejének bomlasztá-
sában, viszonyát a Gestapóhoz és más 
hitlerista erőszakszervezetekhez, az 
ezekkel együtt folytatott partizánva
dász tevékenységet a megszállt országok 
területén, az Abwehr együttműködését 
a külföldi titkosszolgálatokkal és így 
tovább. 

2. Megismertetni az olvasót a hitte-, 
rista kémszervezet kiemelkedő szerep-

* Hitlerista kémtábornokok vallanak. 

RALE SAGEN AUS* 

\, 1971. 475 p.) 

lőivel, így Wilhelm Canaris admirális
sal, aki 1935—1944 között az Abwehr 
főnöke volt, a „nemesi diverzáns ve
zérnek" becézett Erwin von Lahousén-
Vivremont vezérőrnaggyal, az „ötödik 
hadoszlop" teoretikusával és gyakorlati 
megszervezőjével. Bemutatja Hitler 
„kém-nagyágyúját", Hans Piekenbrock 
tábornokot, akinek jellemzését így ve
zeti be: „az az ember, akiről itt szó 
lesz, a német militarizmus tipikus kép
viselője" (45. o.). Éles kontúrokkal raj
zolja meg a szerző a hitlerista szabo-
tázsfőnök, Hitler „2. számú diverzáns-
emberének", Erwin Stolze ezredesnek 
a portréját. Tájékoztatást ad többek kö
zött arról is, hogy ez a hírhedt ember 
hamis papírokkal, civil egyénként ke
rült 1945. május 31-én a 2. Szovjet 
Gárda-harckocsihadsereg fogságába. 
Mader behatóan foglalkozik munkájá
ban a náci titkosszolgálat szinte minden 
számottevő alakjával és külön teret 
szentel azok bemutatására, akik ma az 
NSZK-ban folytatják a második világ
háború idején elkezdett haladásellenes 
tevékenységüket. Kurt Georg Kiesinger 
bonni exkancellár például 1940-től állt 
az Abwehr szolgálatában; 1942-től a 
háború végéig a náci titkosszolgálat 
rádióadásainak propagandafőnöke volt. 
Különben 1933-tól a hitlerista párt tag
ja, 2 633 930 tagsági számmal. 

Ebbe a kategóriába tartozik többek 
között Franz Josef Strauss; Eugen 
Gerstenmaier; Albrecht Allman; Josef 
Muller; dr. Hermann Götz, az Abwehr 
egykori csehszlovákiai vezetője, ma a 
hesseni CDU egyik vezéralakja; dr. 
Viktor Hoven, egykor a hírhedt „Bran
denburg" diverziós különítmény száza
dosa és zászlóalj parancsnoka, aki az 
Abwehr megbízottjaként szervezte meg 
a belgiumi „ötödik hadoszlopot", és 
1957-től a Bundestag képviselője; vé
gül dr. Klaus Mehnert professzor, az 
Abwehr ügynöke Japánban, aki jelen
leg a Politikai Gazdaságtani Intézet, 
valamint a Technikai Főiskola igazga
tója az NSZK-ban. 
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A szerző e kettős célkitűzésnek meg
felelően kezelte a rendelkezésére álló 
forrásanyagot és ez meghatározóan ha
tott vizsgálati és logikai módszerére is. 
Mind a hét fejezetben érvényesült lo
gikai elgondolása, hogy a személyek te
vékenységének bemutatása során meg
ismertesse az olvasót a náci titkosszol
gálat mechanizmusával, működésével, 
ugyanakkor a titkosszolgálat feladatai
nak és tevékenységének konkrét té-
nyein keresztül rámutasson az egyes 
személyek, szereplők elgondolásaira, 
kapcsolataira, végső soron felelősségére 
is — az Abwehrnek, mint kollektív 
testületnek háborús bűnössége keretén 
belül. 

Nagyon érdekes időrendi összeállítás 
áll az olvasó íendelkezésére a 305—392. 
oldalakon, amelynek alapján megismer
heti a hitleri Németország katonai tit
kosszolgálata által 1933—1944 között 
végrehajtott fontosabb kém- és szabo-
tázstevékenység céljait és időpontját. 
Néhány, kizárólag magyar vonatkozású 
tényt idézek Mader könyvéből: 

1935. Az Abwehr kisebb bázisokat 
épít ki több ország (területén, így Ma
gyarországon, Bulgáriában, Romániá
ban, Törökországban, Iránban, Afga
nisztánban, Kínában és Japánban. 

1935. február. Canaris titkos megbe
szélést folytatott a magyar katonai hír
szerzés főnökével, Hennyey ezredessel. 
Az elfogadott együttműködési terv 
Csehszlovákia, valamint a kelet- és 
délkelet-európai államok ellen irányult. 
(306. o.) 

1936. december 1. Az Abwehr meg
erősíti kémhálózatát Csehszlovákia el
len. Ebben támaszkodik a magyar 
kemszolgálat minden csatornájára, és 
együttműködik az osztrák és magyar 
titkosszolgálattal. (310. o.) 

1938. szeptember. Canaris titkos tár
gyalásokra küldi von Tippelskirch ve
zérkari ezredest, az Abwehr „Idegen 
hadseregekkel foglalkozó osztálya" ve
zetőjét a magyar vezérkarhoz a Cseh
szlovákia elleni tevékenység megbeszé
lésére (315. o.) 

1941. március 28. Von Lahousen-Viv-
remont, az Abwehr II. csoportjának 
főnöke megszervezi Budapesten a ju
goszláviai „ötödik hadoszlop" felfegy
verzésére irányuló akciót és a fegyver
csempészést részükre a magyar—ju
goszláv határon át. (346. o.) 

1944. március 7. Felkészülés a Ma
gyarország elleni támadásra. A „Tro
janisches Pferd", a Trójai faló-akció. 
(391.o.) 

1944. március 12. Az Abwehr II. cso
port emberei von Freytag-Loringhoven 
vezetésével megkezdik a Trójai faló 
diverzánsakció magyarországi előkészí
tését. (391. o.) 

1944. március 19. Ausztria és Jugosz
lávia területéről a „Brandenburg" had
osztály részei, von Pfuhlstein vezérőr
nagy parancsnoksága alatt részt vesz
nek Magyarország megszállásában 
Egyesülnek a már előzőleg ide települt 
Abwehr-különítménnyel és elfoglalják 
Budapest hadászati jelentőségű objek
tumait. 

1944. március 20. Az Abwehr III 
ügyosztályának emberei megkezdik a 
magyar antifasiszták összeszedését. 
(391. o.) 

Igen érdekesen mutatja meg Julius 
Mader, hogyan hálózta be a hitlerista 
katonai titkosszolgálat a különböző or
szágokat, mikor, mi volt tevékenységé
nek súlypontja. Például 1936-ban, ami
kor az említett Piekenbrock átvette az 
Abwehr I. ügyosztályának vezetését, a 
fő súlyt elsősorban az Ausztria, Cseh
szlovákia majd Lengyelország elleni 
kémtevékenység kiépítésére helyezte. 
1939. augusztus 25-től megkezdte műkö
dését a Jablonka hágónál a dr. Alb
recht Herzner hadnagy vezette Ab-
wehr-különítmény, amely a Lengyel
ország elleni agressziót készítette elő. 
Hasonló feladattal működött a német— 
norvég—belga határ mentén egy 6 ta
gú ejtőernyős Abwehr-különítmény a 
Norvégia és Belgium elleni támadás 
előestéjén. És ugyanígy nyomon követ
hető a hitlerista agresszió minden lépé
se és minden újabb célpont elleni kém
es diverzánstevékenység előkészítése, 
végrehajtása. 1940 őszétől az Abwehr 
minden csoportjának és osztályának fő 
figyelmét a Szovjetunió elleni agresszió, 
a „Barbarossa-terv" megvalósítása kö
tötte le. Ennek érdekében még szoro
sabbá vált az együttműködés az Ab
wehr, valamint a román, a magyar, az 
olasz és más katonai titkosszolgálat kö
zött. 

A könyv 96—97. oldalain közölt tér
kép az Abwehr nemzetközi kiépítését 
mutatja be. E szerint: 

— Az Abwehr központja Berlinben 
volt. 
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— Abwehr-főhivatal (főkirendeltség) 
működött Párizsban. 

— A „Walli" különítmény törzs Su-
lejowban. 

— Abwehr katonai képviselet 
(Kriegsorganisation) Madridban, 
Lisszabonban, Ankarában, Tab-
risban. 

— Abwehr-kirendeltség (hivatal) 
Brémában, Stuttgartban, Mün
chenben, Nürnbergben, Drezdában, 
Kölnben, Frankfurtban, Münster
ben, Amszterdamban, Brüsszel
ben, a franciaországi Brestben, 
Seine et Oiseban, Dijonban, Lyon-
ban, Bordeauxban, Marseilleben, 
Angersban, az afrikai Tangerban, 
továbbá Königsbergben (Kali
n ing rad ) , Danzigban (Gdansk), 
Stettinben (Szczecin), Posenban 
(Poznan), Breslauban (Wroclaw), 
Krakkóban, Prágában, Bécsben, 
Budapesten, Belgrádban, Szófiá
ban, Bukarestben. 

— Abwehr-fiókhivatalok működtek 
még Wiesbadenben, Lilleben, Frei-
burgban, Limogesban, Toulouse-
ban. Tetuánban, Rabatban, Casa
blancában, Algírban és Tunisz
ban. 

— Abwehr összekötő-törzs tevékeny
kedett Tripoliszban. 

Ez az áttekintés bizonyítja, hogy a 
második világháborút közvetlenül meg
előző évektől egészen a háború végéig 
a német katonai titkosszolgálat gyakor
latilag behálózta egész Európát, fiók-
vállalatokat épített ki Afrika északi te
rületein és ügynökei százszámra mű
ködtek minden országban. Ezeknek a 
bizalmi embereknek egy része elkerül
te a háború utáni felelősségre vonást, 
sokan új gazdára leltek a francia, de 
főként az angol és az amerikai katonai 
titkosszolgálat különböző szerveinél. 

Végezetül felhívnám a figyelmet Ju
lius Mader könyvének 414—451. olda
laira, ahol a szerző az Abwehr felépí
téséről ad vázlatokat. Tájékoztatása 
szerint az Abwehr szervezete: 

— Törzs. Ide tartozott a Központi 
nyilvántartás (a „Z" ügyosztály) is. 

— Külföldi ügyosztály (idegen álla
mokkal kapcsolatos kül- és gazda
ságpolitikai kérdések, idegen had
seregek stb.). 

— Abw. I., (hírszerző) ügyosztály. 
— Abw. II. ügyosztály (diverziós kü

lönítmények stb.). 
— Abw. III. ügyosztály (a politikai, 

gazdasági, propaganda stb. terüle
tén kémelhárító tevékenységgel 
foglalkozó szervek). 

— Külföldre irányuló postai ellenőr
zés. 

— Külföldre irányuló távirat-ellen
őrzés. 

Az Abwehr-főnökség közvetlen alá
rendeltségébe tartozott a szárazföldi, a 
haditengerészeti és a légi csapatok fő
parancsnokságain működő Abwehr-
csoport is. 

A hitlerista katonai titkosszolgálat 
általános szerveiben, továbbá egyes 
osztályok, alosztályok keretében külön 
„magyar szakértők" is működtek, akik 
egyrészt koordinálták a szervezet 
együttműködését a horthysta katonai el
hárítással, másrészt felderítő és kém
tevékenységet folytattak ügynökháló-
zatukoin keresztül Horthy-Magyaror-

szág, különösen a Horthy-hadsereg 
irányában — főként 1943-tól. Ilyen 
szakértők dolgoztak a Külföldi ügyosz
tály III. csoportjának D. alosztályán; 
az Abw. I. ügyosztály H. (hadsereg) 
csoportjának 1. alosztályán, az 1. cso
port „M", azaz kelet-európai alosztá
lyán, és az 1. csoport „P", azaz sajtó 
alosztályán. Az Abw. II. ügyosztály ke
retében a 2/OS alosztályon, valamint 
az Abw. III. ügyosztálya „F" csoport
jának 3. alosztályán — ez utóbbi fog
lalkozott a külföldi titkosszolgálattal 
való együttműködéssel. 

Sajnos, egy ismertetés csak szűk ke
retekben képes bemutatni egy olyan 
munka értékeit, amelynek szinte min
den lapja hasznos ismeretekkel gazda
gítja az olvasót. Julius Mader könyvét 
ilyen kategóriába sorolom. 

Godó Ágnes 
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KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL (Szovjetunió), 1972. 7—9. sz. — 
A három számban több olyan cikk je
lent meg, amely a Szovjetunió megala
kulásának 50. évfordulójával kapcsola
tos. Ezek közül kiemeljük N. MAKA-
ROV: „A kommunista párt és a sok
nemzetiségű Vörös Hadsereg megerősí
tése (1922—1925)" (7. sz. 3—9. o.) című 
tanulmányát. A Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetségének létrehozá
sa egyesítette a szovjet köztársaságok 
gazdasági tartalékait, lehetővé tette az 
ésszerűbb társadalmi munkamegosztást, 
a természeti kincsek jobb kihasználását. 
Lehetővé tette azt is, hogy a hadiipar 
megszervezése, a katonai építéshez 
szükséges intézmények létrehozása 
össz-szövetségi méretekben történjen 
meg. Mindennek eredményeképpen 
még a nemzetgazdaság rekonstrukciója 
előtt megvetették a repülőgépgyártás 
alapjait, 1924-től pedig elkezdődött a 
régi, elavult fegyvertípusok lecserélése, 
előbb a lövészalakulatoknál, majd az 
egész hadseregben. 

Az SZSZKSZ létrehozásával kiszéle
sedett a Vörös Hadsereg társadalmi bá
zisa. A lakosság létszáma 131,3 millió 
fő lett, ebből orosz volt 68,6 millió, 
vagyis 52,2 százalék, nem orosz nem
zetiségű 62,7 millió, vagyis 47.8 százalék. 

A Szovjetunió védelmi képességét 
erősíteni kellett, de egyes nemzetisége
ket nem volt könnyű bevonni ebbe a 
munkába. Sok helyen vallásos meggyő
ződés, az oroszok iránti bizalmatlanság 
zavarta a katonai építést, különösen 
azoknál a népeknél, amelyek korábban 
nem teljesítettek katonai szolgálatot. 
Hosszas felvilágosító munkával kellett 
ezeket rávezetni a közös haza védelme 
szükségességének felismerésére. A had
seregbe való bevonásuk 1924-től kezdő
dött meg. Az 1925-ben elfogadott tör
vényt „A kötelező katonai szolgálatról" 
Közép-Ázsiára 1926-ban terjesztették 
ki, ekkor szélesítették ki a katonai nyil
vántartást ezeken a területeken. 

Az egységes, soknemzetiségű Vörös 
Hadsereg kiépítésében nagy szerepet 
játszottak a nemzeti alakulatok, ame
lyeknek létrehozása 1924 közepéig 
akadozott a trockisták ellenállása miatt. 

Nagy figyelmet fordítottak a nemzeti 
katonai káderek nevelésére is. Míg 
1923. október 1-én a katonai iskolák 

növendékeinek 23,7 százaléka volt nem 
orosz nemzetiségű, 1925-ben arányuk 
33,9 százalékra nőtt. 1924. április 1-én 
hat új nemzeti katonai iskolát hoztak 
létre. 1924. október 1-én az összes nö
vendékek (21 554 fő) közül 4995 tanult 
nemzeti katonai iskolákban, 1925-ben 
számuk elérte a 9460 főt, és ezek 76,6 
százaléka nem orosz nemzetiségű volt. 

Felgyorsult a hadseregbe való be
áramlás. 1925 végére a Vörös Hadsereg 
katonáinak és tisztjeinek több mint 
egyharmada nem orosz nemzetiségű 
volt, míg a Szovjetunió megalakulása
kor ez az arány csak egyötödöt tett ki. 

A Szovjetunió létrejöttének folyama
tában tehát kialakult az igazi interna
cionalista hadsereg, a szovjet népek ba
rátságának és testvériségének hadsere
ge, mely fényesen kiállta a második 
világháború rendkívül súlyos megpró
báltatásait. 

Két tanulmány is foglalkozik a szov
jet légierők történetével. Az egyik P. 
KUTAKOV: „A légierőkkel való ma
nőverezés" (8. sz. 11—19. o.) című, had
tudományi kérdéseket is fejtegető 
munkája. A háború idején a szovjet 
légierők nehéz harcot folytattak az 
erős és tapasztalt ellenséggel, több 
mint 3 millió 800 ezer felszállást haj
tottak végre, és ennek során megszerez
ték az osztatlan uralmat a levegőben. 

A légierők tömeges alkalmazásának 
alapelveit a szovjet hadtudomány már 
a háború előtt kidolgozta, a háború 
alatt pedig állandóan tökéletesítették 
a szervezeti felépítést. 

A háború előtt a légierők a követke
zőképpen tagozódtak: a főparancsnok
ság távolsági bombázó erői, front-, had
sereg-, csapat-légierők, a haditengeré
szet légierői. 1940-ben a légierőket át
szervezték, a dandárok helyett hadosz
tályokat szerveztek, amelyek 3—5 ez
redből álltak. 

A háború előtt néhány hónappal át
szervezték a légierők hátországát is, te
rületi elv szerint. Repülőtéri kiszolgáló 
zászlóaljakat hoztak létre, melyek 
sokkal mozgékonyabbak voltak, mint a 
bázisok. 

1941 nyarán alakították meg az ún. 
tartalék repülőcsoportokat, amelyekbe 
3—8 vegyes ezred tartozott, és ame
lyek a Legfelsőbb Főparancsnokság 
rendelkezésében voltak. Később létre-
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nozták még a csapásmérő repülőcso
portokat, amelyek szintén a Legfelsőbb 
Főparancsnokság tartalékát képezték és 
arra használták őket, hogy megváltoz
tassák az erőviszonyókat az egyes leg
fontosabb irányokban. 

A háború kezdeti tapasztalatai azt 
mutatták, hogy a légierők összfegyver-
nemi hadseregnek való szétosztása (a 
frontparancsnokság kezében csak 30— 
40 százalék maradt), nehezítette a ma
nőverezést és a tömeges alkalmazást a 
kiválasztott irányban. Ezért 1942 no
vemberében a légierők szervezését gyö
keresen megváltoztatták. Minden fron
ton létrehoztak egy hadműveleti egy
séget — a repülőhadsereget, amelybe 
egynemű (bombázó-, csapatrepülő-, va
dászrepülő-) hadosztályok tartoztak. 
A kölünböző összetételű tartalék és 
csapásmérő csoportok helyett 1942 nya
rán kezdték megszervezni a Legfelsőbb 
Főparancsnokság tartalékának repülő 
hadtesteit. A háború alatt 30 hadtestet 
hoztak létre. Ezek a frontok erősítésé
nek hatékony eszközét alkották, segít
ségükkel biztosították a túlerőt a fő
irányokban. Pl. a 10. vadászrepülő 
hadtest folytatólagosan részt vett a 
harcokban a Sztálingrádi, a Sztyeppéi, 
az Észak-Kaukázusi, a Voronyezsi (1. 
Ukrán) és a 4. Ukrán Front keretein 
belül. 

A háború alatt a légierőkkel való 
manőverezésnek két módszerét alkal
mazták: az arcvonal mentén való ma
nőverezést (hogy biztosítsák a légierők 
összpontosítását a szárazföldi csapatok 
főcsapásának irányában), valamint a 
mélységben való manőverezést (hogy 
biztosítsák a frontok, hadseregek táma
dásának állandó támogatását). 

A szerző a továbbiakban elemzi a 
szovjet hadsereg fontosabb támadó 
hadműveletei folyamán végrehajtott 
manőverek fajtáit, és értékeli a kiszol
gálás, a repülőterek átépítése terén 
végzett hatalmas szervező munkát. En
nek eredményeképpen csupán 1944 fo
lyamán 1200 repülőteret építettek és 
800-at állítottak helyre. 

A légierőkkel foglalkozó másik írás 
Sz. RUGYENKO: „A légierő a sztálin
grádi csatában. (A védelmi időszak — 
1942. július—november)" (7. sz. 27— 
33. o.) című tanulmánya. A sztálingrá
di védelmi szákasz 1942. július 17-től 
november 18-ig tartott. A fölény erő
ben és eszközökben az ellenség olda
lán volt, ő tartotta kézben a kezdemé

nyezést a földön és a levegőben. A 
helyzet bonyolultsága meghatározta a 
szovjet légierők harctevékenységének 
néhány sajátos vonását. 

Az ellenség 4. légiflottájának 1640 
gépe közül 1200-at itt összpontosítottak. 
A Sztálingrádi Front 8. légi hadsere
gében július 17-én 454, nagyobbrészt 
elavult gép volt. Hamarosan ide irá
nyítottak 10 repülő ezredet (200 gép), 
amelyeknek 75 százaléka modern 
(JAK—1, JAK—7b, IL—2, PE—2) tí
pusokból állt, távolsági bombázókat 
(150—200 gép), a légvédelem 102. va
dász hadosztályát (50—60 gép), amelye
ket a 8. hadseregnek rendeltek alá. 
Augusztus közepéig még további 21 
ezredet (447 gép) irányítottak át, szep
tember—november folyamán pedig 
984 repülőgépet. 

A védelmi időszakban a tevékenység 
alapvető formája a szárazföldi csapatok 
közvetlen támogatása volt. Erre esik 
a felszállások 52 százaléka, a csapatre
pülőgépek és bombázók kísérését is be
leszámítva 85 százalék. 

Augusztus 18-a és 22-e között több 
mint 1000 felszállást hajtottak végre a 
Donon való átkelés megakadályozására. 

A városharc kialakulásával a légierő 
az utcai harc támogatásának szokatlan 
feladatát kapta, ami magas fokú szer
vezettséget és pontosságot igényelt. A 
vadászokban mutatkozó nagy hiány 
miatt egyre nagyobb arányú lett az éj
szakai repülés, ami a városharc idősza
kában már elérte az 57 százalékot. 

Sikeresen alkalmazták a könnyű 
PO—2-es és P—5-ös bombázókat, ame
lyek 1000—2000 m magasan közelítették 
meg a célt és 600—800 m-ről kioltott 
motorral vitorlázva bombáztak. 

A harci formák közül alkalmazták 
még a légi harcot és néhány esetben a 
légi hadműveletet is az ellenség re
pülőterei ellen intézett koncentrált 
csapásoknál. 

A védelmi időszakban a szovjet gé
pek 77 ezer felszállást hajtottak végre, 
ledobtak 23 ezer tonna bombát, kilőttek 
38 ezer reaktív lövedéket, 1,2 millió 
gépágyú lövedéket és kb. 4 millió töl
tényt. Légiharcban és a földön megsem
misítettek 1400 ellenséges repülőgépet. 

Bizonyos mértékig szintén ebbe a té
makörbe tartozik A. CVETKOV: „A 
légi- és tengeri deszant alakulatok har
ca az ellenség mögöttes területein" (8. 
sz. 20—25. o.) című munkája, A háború 
előtti harcszabályzatok a tengeri és lé-
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gideszantok széles körű alkalmazásával 
számoltak. A Nagy Honvédő Háború 
kezdeti időszakára öt légideszaní 
dandár alapján megkezdődött a 
légideszaní hadtestek kifejlesztése. 
Egy hadtesí több mint tízezer em
berből állt. Bár a háború kezdeíére 
nagy számú kiképzeíí egység állt ren
delkezésre, a katonai szállítógépek 
állapoía nem tette lehetővé a tömeges 
alkalmazást. 

Nagy szerepet szántak a tengeri de-
szaníoknak is, de a haditengerészetnek 
akkor nem volt tengerészgyalogsága, 
ezért tengeri deszantként lövészegysé-
gekeí szállítottak ki. A flottának nem 
voltak speciális deszaní-hajói. 

A háború kezdetekor a nyugati or
szágrészeken állomásozó deszantalaku-
latok kénytelenek voltak lövészalakula-
tckként harcolni, csak 1941 október— 
novemberében vonták ki őket az arc
vonalról. 1941. szeptemberében létre
hoztak még ö. hadtestet, és megkezdték 
a speciális repülő alakulatok szervezé
sét, amelyeket 1942-ben U—2, R—5, 
TB—3, PSz—84 gépekkel láttak el. 

Ezek az intézkedések lehetővé tették 
a Főparancsnokság számára .1941 de
cembere—1942 márciusa között néhány 
légideszaní sikeres leszállítását a mö
göttes terüleíein. Széles körben alkal
mazták őket a moszkvai csatában, 
Ogyessza védelmében és a Krimben. 
A deszantok létszáma néhány tucat 
emberfői néhány százig íerjedt. Fegy
verzetük alapjában véve lövészfegy
verzet volt: géppisztoly, karabély, gép
puska, páncéltörő fegyver, aknavető, 
robbanó anyag. A deszantok alkalma
zásának mélysége különböző volt, el
érte, sőt időnként meg is haladta a 
100—150 km-t. 

A háború második szakaszában az 
alkalmazás módszerei tovább fejlődtek, 
tökéletesedtek. Amikor a Főparancs
nokság az 1943-as támadó hadművele
teket készítette elő, megparancsolta, 
hogy az egységek fokozott ütemben ké
szüljenek fel hídfők létrehozására a 
nagy vízi akadályok leküzdésénél. Még. 
ebben az időszakban sem rendelkeztek 
azonban a légierők olyan szállító esz
közökkel, amelyek alkalmasak lettek 
volna nehézfegyverzet szállítására. 

A háború befejező szakaszában sike
res deszant-hadműveletekef hajíottak 
végre az északi arcvonalon, és deszant
tal foglaltak el a Fekeíe-íengeren 
több romániai várost. 

A távol-keleti hadszíntéren a de
szantok alkalmazása még nagyobb je
lentőségű volt. A három front szállító 
légierői 7650 felszállásának 20 százaléka 
a deszantok, 17 ezer ember és 6 ezer 
tonna felszerelés szállítására esett. 

Egy hosszabb tanulmány első része 
P. BATYICKIJ: „A légvédelmi alakula
tok fejlődése a Nagy Honvédő Háború 
éveiben" I. rész. (9. sz. 14—20. o.) című 
műve. A háború alatt a légvédelmi 
alakulatok mennyiségileg és minőségi
leg is sokat fejlődtek, lényegében 
önálló fegyvernemmé váltak. 

A légvédelem szervezésénél a fő fi
gyelmet a veszélyeztetett övezetek ob
jektumaira fordítoííák. A nyugati ha
tár meníén ez az övezeí 500—600 km 
széles volí. 

Az országban az összes objekíumoí 
nem leheíett egyenlő mértékben véde
ni, ezért az erőket a legfontosabb he
lyekre koncentrálták, mini pl. Moszkva, 
Leningrád, Baku. Ezek közül minde
gyik védelmét 300—400 vadászrepülő
gép, kb. 600 közepes és 50 kis űrmé
retű löveg, 300—400 fényszóró, 200—400 
záróléggömb látía el. Ez messze meg-
haladía Berlin, London és más nyugaii 
cenírumok légvédelmét. Pl. Berlinben 
1941 májusában 264 közepes és 200 kis 
űrméretű löveg, kb. 220 fényszóró volt. 
London védelmi rendszerét 1940 júliu
sában 338 közép és nagy űrméretű, 
124 kis űrméretű löveg és 336 vadászre
pülőgép alkotta. 

A háború kezdetekor a légvédelmi 
csapatok emberállománya 182 ezer fő 
volt és a csapatok 3329 közepes és 330 
kis űrméretű löveggel, 650 géppuskával, 
1500 fényszóróval, 850 záróléggömbbel 
rendelkeztek. A légierőkből ide osztot
tak be 40 vadászrepülő ezredet, kb. 
1500 repülőgéppel. A csapatoknak nem 
volt elég új fegyverük, a repülőgépek 
90 százaléka elavult típus volt. 

A háború első szakasza. Németország 
4900 repülőgépet összpontosított a Szov
jetunió ellen, amelyek a háború első 
napján 500 km mélységben méríek 
csapásokat a Balti-tengertől a Fekete-
tengerig és megsemmisítettek 1200 szov
jet repülőgépet, ebből 900-al a földön. 
Ezek többsége nem volt felkészülve a 
harcra. A háború kezdetén az ellenséges 
légierő tömeges csapásaival nem sike
rült tömeges légelhárítást szembeállí
tani. 

1941 novemberében a légvédelmet 
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átszervezték, létrehozták a csapatok 
irányítását hadászati—hadműveleti mé
retekben. Fokozták a fő központok, 
Moszkva, Leningrád, Baku, Gorkij, 
Sztálingrád, Kujbisev stb. védelmének 
szervezését. 1941 júliusában a Főhadi
szállás külön csoportot hozott létre a 
főváros védelmére, amely 600 vadász
repülőből, több mint 1000 közepes és 
kis űrméretű lövegből, kb. 370 légvédel
mi géppuskából, 1000 fényszóróból állt. 
A főváros elleni támadásokban 9000 
repülőgép vett részt, de csak 243-nak 
(nem egészen 3 százalék) sikerült át
törni. Hasonló volt a helyzet Lenin
grádnál is, ahol csak 1941—1942 folya
mán 1438 ellenséges repülőgépet sem
misítettek meg. 

A légvédelmi csapatok a háború első 
szakaszában, különösen 1942-től kezdve 
új technikát kaptak: vadászrepülőgé
peket (JAK—1, MIG—3, LAGG—3), 85 
és 37 milliméteres légvédelmi ágyúkat 
és nagy űrméretű géppuskákat, lokátor 
állomásokat. 

1941—1942 folyamán a légvédelmi 
csapatok megsemmisítettek 4652 repü
lőgépet, amelyek közül a vadászok 
2617-et lőttek le, a légvédelmi tüzérek 
pedig 2035-öt. 

Egy kiváló szovjet katonai vezetőről 
emlékezik meg A. VASZILJEVSZKIJ : 
„B. M. Saposnyikov marsall" (9. sz. 
32—37. o.) című írása, amely a tehetsé
ges hadvezér születésének 90. évforduló
jára jelent meg. Saposnyikov a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom kitö
résekor a régi cári hadsereg vezérkari 
ezredese, a 16. gránátos ezred parancs
noka volt. Első pillanattól kezdve fel
ajánlotta tudását a forradalomnak. A 
katonabizottságok követelésével össz
hangban leváltotta az ellenforradalmi 
tiszteket és altiszteket, fellépett az 
anarhista tendenciák ellen és megőrizte 
ezredét, mint harcképes egységet. A 
hadsereg leszerelésekor, 1918 márciusá
ban, polgári pályára lépett, de május
ban a régi tisztekhez intézett felhívásra 
azonnal önként jelentkezett, és 16 éves 
katonai, 3 éves fronttapasztalatát a 
"Vörös Hadsereg szervezetében hasznosí
totta. A polgárháború idején különféle 
irányító szervezetekben töltött be fon
tos tisztségeket. 1919-ben a Gyenyikin 
elleni harcokban ismerkedett meg Frun-
zéval, majd 1920-ban a Vrangel elleni 
harcokban találkoztak ismét. 1921-ben 
Frunze, aki ekkor a munkás—paraszt 
Vörös Hadsereg törzsének vezetője volt, 

ismerve kiváló képességeit, helyettesé
vé nevezte ki. 

Saposnyikov elméleti tevékenységet is 
folytatott. Előbb a polgárháború tapasz
talatait általánosította tanulmányokban, 
majd a francia, német, osztrák—magyar 
és orosz vezérkarok tevékenységét ta
nulmányozva megírta „A hadsereg 
agya" (Mozg armii) című háromkötetes, 
alapvető fontosságú művét. Ebben ki
fejtette a szovjet hadtudomány tételeit 
a jövő háborújának jellegéről, részle
tesen kidolgozta a vezérkarniak, mint a 
legfelsőbb főparancsnokság szervének 
struktúrájára vonatkozó elképzeléseket 
és azokat a követelményeket, amelyeket 
a korszerű háború vet fel a hadvezérek
kel, az operatív irányítás szerveivel és 
dolgozóival szemben. Végül megmutat
ta, mi a vezérkar szerepe az ország
nak a védelemre való felkészítésé
ben. Bár azóta a körülmények gyöke
resen megváltoztak, munkájának egy 
sor alaptétele ma sem vesztette el je
lentőségét. Saposnyikovnak elméleti és 
gyakorlati téren is nagy szerepe van 
abban, hogy a Vörös Hadsereg törzse 
valódi vezérkarrá alakult át. 

1925 őszétől Saposnyikov a Lenin
grádi, 1927-től a Moszkvai Katonai Kör
zet parancsnoka, 1928-tól a munkás— 
paraszt Vörös Hadsereg törzsének fő
nöke volt. 1930-ban az SZKP Központi 
Bizottsága tag jelöltség nélkül felvette 
a pártba. 1931-ben a Volgai Katonai 
Körzet parancsnoka, 1932-ben a Frunze 
Akadémia parancsnoka és komisszárja, 
1935-ben akadémiai professzor és ismét 
a Leningrádi Katonai Körzet parancs
noka, 1937-ben a Vörös Hadsereg vezér
karának főnöke és a honvédelmi nép
biztos helyettese lett. 1940-ben nevezték 
ki a Szovjetunió marsalljává. 1941 jú
liusától ismét vezérkari főnök, 1942 
májusától a Vorosilov Katonai Akadé
mia parancsnoka. A háború első idő
szakának súlyos körülményei között 
végzett nehéz és felelősségteljes munka 
aláásta egészségét. 1945. március 26-án 
hunyt el. (Lenqyel István) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
EYCZNY (Lengyelország) 1972. 2. sz. — 
Mieczyslaw . WIECZOREK : Az Armia 
Ludowa (Népi Hadsereg) eredetéről"' 
(3—34. o.) 1942—43 tele fordulópont 
volt a második világháború történeté
ben. A németek vereséget szenvedtek 
Sztálingrádnál, a szovjet hadsereg 
megindította hatalmas támadását. Kö-
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zeledett a megszállt Lengyelország fel
szabadulásának pillanata is. Az esemé
nyek nagy hatással voltak a lengyel 
nép fegyveres ellenállási harcára. A 
Lengyel Munkáspárt fegyveres ellenálló 
csoportjai, melyek a Gwardia Ludowa 
(Népi Gárda) nevet kapták, a német 
terror 1943. évi erősödésével fokozták 
akcióikat. 1943 második felében a párt 
koncepciója értelmében a Népi Gárdá
nak Népi Hadsereggé kellett fejlődnie, 
egyesítve az ország demokratikus fegy
veres szervezeteit: Paraszt Zászlóaljak, 
Szocialista Harci Szervezet stb. A ta-
nulmány e koncepció megvalósításáért 
folytatott harcot, a Lengyel Munkás
párt Központi Bizottsága agitációs és 
szervezési tevékenységét vizsgálja — a 
népfront megteremtéséért tett erőfe
szítésének keretében. — Kazimierz 
XACZMAREK: „A 2. Lengyel Hadse
reg felállítása, 1944. augusztus—1945. 
január" (35—71. o.) 1944 második fe
lében a Lengyel Munkáspárt erőfeszí
tései eredményeként megalakult a 2. 
Lengyel Hadsereg, Karol Swierczewski 
vezetésével. Állománya 1944. december 
31-én 286 ezer fő volt. A tanulmány 
e számban közölt 2. része a hadtáp
alakulatok felállítását és a hadsereg 
ellátásának megszervezését ismerte
ti, pontos kimutatásokkal a személyi 
állományról és a felszerelési anyagok
ról. — Jan PO WAL A: „A 4. gyalogos
hadosztály három nehéz átcsoportosí
tása Sumy körzetéből Lublin körzetébe 
és a Visztulához, 1944. január 4.—szep
tember 23." (72—97. o.) Az 1944 elején 
szovjet földön megalakult 4. gyalogos
hadosztály három nehéz átcsoportosí
tást hajtott végre, míg Varsó alatt be
vetésre került. Jelen tanulmány a had
osztály vezetésének hatalmas erőfeszí
téseit, a katonák helytállását mutatja 
az ellátás biztosításában, a kiképzés 
végrehajtásában a felvonulások alatt. 
— Wincenty IWANOWSKI: „A Knoll-
Kownacki hadműveleti csoport harcai 
1939. szeptember 16—17-én a német 
XVI. páncéloshadtesttel" I. rész. (98— 
138. o.) 1939. szeptember 1-én a német 
csapatok átlépték a lengyel határt. A 
majdnem egymilliós lengyel hadsereg 
felszerelése elavult és elégtelen volt. 
A német légierő a támadás első órái
ban szétbombázta a legfontosabb va
sútvonalakat, így a lengyel hadsereg 
még felvonulni sem tudott s a három 
irányból támadó német gépesített egy
ségek könnyen leverték a lengyel „lo

vasságot" s a kisebb egységekre bontott 
lengyel gyalogságot, amelynek még 
megfelelő tüzérsége sem volt. Szeptem
ber 16-ára a németek körülvették Var
sót, ahol még napokig küzdöttek na
gyobb lengyel csapattestek hősies el
szántsággal. A Knoll—Kownacki had
műveleti csoport (14., 17., 25. gyal. ho.) 
narctevékenységét írja le lengyel és 
német hadműveleti okmányokra, gaz
dag levéltári forrásanyagra és vissza
emlékezésekre támaszkodva. — Marian 
ZGÖRNIAK: „Harccselekmények Dél-
Lengyelországban 1914—15-ben" (176— 
212. o.) 1945 után a legújabb események 
eltörölték' a lengyel történetírásból az 
első világháború problematikáját. Az 
50. évforduló újra ráirányította a figyel
met. Dél-Lengyelország, a galíciai 
front a háború első időszakában, de 
különösen az 1915 tavaszi—nyári offen
zíva idején a központi hatalmak fő 
hadszíntere volt. Lengyelországnak ez 
a területe az Osztrák—Magyar Monar
chiához tartozott. A tanulmány nem
csak a lengyel, de a magyar hadtörté
nelem szempontjából is figyelemremél
tó, bár elsődlegesen csak a katonai 
események leírásával foglalkozik s a 
politikai hátteret nem vizsgálja. Jelen
tősége azonban, amely a cári Oroszor
szág megrendülését és a lengyel nép 
szabadságát vetítette előre, túlnő a 
pusztán katonai eseményeken. 
Juliusz MALCZEWSKI: „A Lengyel 
Néphadsereg veszteségeiről 1943—1945 
között" (213—221. o.) A lengyel nép 
fegyveres harca jelentős mértékben já
rult hozzá a náciellenes koalíció győ
zelméhez és komoly szerepe volt abban, 
hogy a lengyel nemzet megmenekült a 
teljes pusztulástól. Ezért azonban Len
gyelország és a lengyel nép nagyon nagy 
árat fizetett: több mint 6 millió lengyel 
vesztette életét, nagyobbrészt a polgári 
lakosságból. A lengyel hadsereg hábo
rús veszteségeit és költségeit egy 1946-
ban felállított bizottság állította össze. 
A bizottság jelentése szerint a második 
világháborúban összesen 1 millió 215 
ezer lengyel katona halt meg, 740^ ezer 
a sebesültek és 995 ezer az eltűntek 
száma, összesen közel 3 millió fő. A 
tanulmány több, később közzétett 
veszteségi adatot vet össze és részle
tesen közli 1943—1945 között az egyes 
csatákban és az egyes alakulatoknál 
elesettek és eltűntek létszámadatait. — 
Figyelemre méltó a Vitarovat, amely 
az alábbi érdekes témaköröket bocsátja 
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vitára: Franciszek SKIBINSKI: „A ve
zetési művészet tanulmányozásáról'' 
(381—402. o.) Hadtörténeti példákkal 
támasztja alá a vezetés és a parancs
nok fontosságát a háborúban, a vezetési 
funkciókról, az elhatározáshozatalról 
közli nézeteit. — Igor BLAGOWIESZ-
CZANSKI: „Az 1. Lengyel Hadsereg 
tüzérsége. Tények, következtetések, ész
revételek" (403—428. o.) Sok évi kutató
munka alapján veti fel a problémákat: 
az 1. Lengyel Hadsereg tüzérségének 
szervezési struktúrájára, vezetési törzse 
szervezésére, anyagi eszközeire és an
nak veszteségeire, a tüzérségi felderí
tésire, az alkalmazási elvekre, a tüzér
ség vezetésére, anyagi—technikai ellá
tására, a harckiképzésre, a személyi 
állományra és annak veszteségeire vo
natkozóan, amelyeik helyes értékelése, 
illetve a helyes következtetések levo
nása a tüzérség jelenkori alkalmazására 
és fejlesztési irányára is hatással van
nak. — Jan MALISZEWSKI : „A 2. 
lengyel köztársaság hadi doktrínájának 
történetéből" (429—437. o.) Vizsgálja az 
első világháború és az Osztrák—Magyar 
Monarchia, valamint a húszas évek 
nemzetközi helyzetéből adódó francia 
irányultság hatásait, a külső és belső 
feltételek jeleit a lengyel hadsereg sza
bályzataiban, mozgósítási, felállítási és 
hadászati elveiben — egészen 1939-ig. 
— Zygmunt WALTER—JANKE : „Né
hány megjegyzés a partizántaktikáról" 
(438—442. o.) Lengyelországban a par
tizánháborúnak hagyományai vannak, 
érdemes közelebbről megvilágítani a 
kisháborúk harcászati feladatait s en
nek szervezeti feltételeit. — A szám, tá
jékoztatást közöl még „A lengyel ka
tonai levéltári anyagok helyzetéről a 
megszállás időszakában" (476—481. o.), 
a lengyel Történelembarátok Társasá
ga (TIT) hadtörténeti szekciójának 
1971. évi tevékenységéről és a második 
világháború újabb bibliográfiai anya
gáról. (Windisch Alädámé) 

MILITÄRGESCHICHTE (Német De
mokratikus Köztársaság) 1972. 5. sz. — 
A folyóirat e számával a Szovjetunió 
megalakulásának 50. évfordulójára em
lékezik. Waldemar WERNER: „A Szov
jetunió és haderői" (517—524. o.) A 
Szovjetunió megalakulása pillanatától a 
béke és a szocializmus világméretű 
győzelme jegyében tevékenykedett. Az 
ellenforradalom és a polgárháború har
caiban megedzett szovjet köztársaságok 

proletár internacionalizmusa cselekvő, 
aktív ideológiát jelentett. A Szovjet
unió katonapolitikája egy új korszak 
katonai biztosítéka volt és maradt a 
mai napig. — I. Sz. MEDNYIKOV: 
„Internacionalizmus — a szovjet had
sereg alapvető jellemvonása" (525—535. 
o.) A Szovjetunió első ízben 1936—39-
ben, a spanyol szabadságharcban, 
majd 1937—40-ben, a kínai forradalom 
idején nyújtott anyagi és erkölcsi tá
mogatást a haladó forradalmi erőknek. 
Az internacionalizmus legnagyszerűbb 
példáját azonban a második világhá
borúban mutatta felszabadító missziója 
során. A kollektív biztonságot szolgálta 
a Varsói Szerződés megalakítása is 
1955-ben. A proletár internacionaliz
mus jegyében nyújtott segítséget 1956-
ban a magyar, és 1968-ban a cseh
szlovák ellenforradalmi kísérlet elleni 
küzdelemben és leverésében. Ez a had
sereg az elmúlt évtizedekben küzdel
mes és dicsőséges múltra tekinthet 
vissza. — V. KULAKOV—Sz. TJUSKE-
VICS—V. LOGIN: „A szovjet hadtör
ténettudomány 'metodológiájához" (4. 
sz. 389—440., 5. sz. 536—543. o.) A 
hadtörténet-tudomány metodológiája a 
hadtörténelmi események és tényezők 
elméleti alapelveinek, módszereinek, 
felismeréseinek, a dialektikus módszer 
alkalmazásának tana a hadtörténelmi 
kutatásban. A metodológia alapja a 
dialektikus és történelmi materializmus 
és háborúról szóló marxi tanítás. A 
marxista irodalom többféleképpen ér
telmezi a metodológia fogalmát, de kö
zös minden definícióban, hogy filozófiai, 
általános elméleti és speciális összete
vőből áll A cikk másik része a metodo
lógia néhány problémáját elemzi, me
lyek egyrészt a hadtörténet-tudomány 
tárgyára, másrészt struktúrájára vonat
koznak. A hadtörténet-tudomány tárgyá
ról eltérőek a vélemények a Szovjet
unióban, bár alapvető nézeteltérésről 
nem beszélhetünk, csupán a tárgy meg
közelítése történik más és más irány
ból. Fontos feladat a nyugati hadtör
ténet-tudomány tanulmányozása, hibái
nak, tévedéseinek korrigálása. A még 
nyitott kérdések helyes megoldásához 
hadtörténészek, filozófusok és szocio
lógusok felelősségteljes szoros együtt
működése szükséges, — Stanislaw GAC : 
„A lengyel hadsereg 1945—49-ben" 
(551—561. o.) Az ideiglenes nemzeti 
kormány 1945-ben súlyos politikai hely
zetben kezdte el működését, melyet a 
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Londonban tartózkodó emigráns jobb
oldali kormány felforgató tevékenysé
gével még fokozott. A demokratikus 
erők gyakran fegyveres harcra kény
szerültek a szélső jobboldali csoportok
kal és bandákkal, amelyek katonai 
erőkkel is rendelkeztek. A reakciós 
erőkkel való leszámolásban a Szovjet
unióban alakított 1. és 2. Lengyel Had
sereg és a páncéloshadtest játszott 
döntő szerepet. Egységei a határbizto
sítás mellett a belső rendfenntartást is 
ellátták és biztosították a szabad vá
lasztások nyugodt lefolyását. 1947-ben 
az egységeik gyárakat biztosítottak, ob
jektumokat védelmeztek, segítettek a 
gazdaság helyreállításában. Az új len
gyel hadsereg harcedzett, biztos mag-
.iát. alkották. — B. N. GRIGORJEV: „A 
földrajzi tényezők hatása a harccselek
ményekre" (561—571. o.) Ahogy a má
sodik világháború eseményei bizonyít
ják, a földrajzi tényezők döntő módon 
hatnak a harccselekményekre. A szov
jet sarkvidék és Karélia erdős, mocsa
ras vidéke nem tett lehetővé nagymé
retű erő- és eszközbevetést, hanem a 
harc különleges formáit igényelte. A 
Pripjaty mocsarak nehezítették a pán
célos bevetést, de kiváló terepet jelen
tettek a partizántevékenység számára. 
A légierő főleg zuhanóbombázókkal 
ért el félelmetes pusztító és lélektani 
hatást, a légi fölény itt döntő tényező
vé vált. A kaukázusi és kárpáti harcok 
az erdős-hegyes terep leküzdésének 
szép példái. Különleges helyzetet te
remtenek a folyó- és állóvizek, amelyek 
kiváló védelmet nyújtanak a menekü
lő ellenségnek és megnehezítik a tá
madást. A földrajzi tényezők mellett az 
időjárás viszontagságai nemcsak a Szov
jetunió Nagy Honvédő Háborújában 
játszottak nagy szerepet, hanem a kor
szerű háborúkban is mindig döntő je
lentőségűek lesznek. — Hans-Joachim 

BETH—Gerhard FÖRSTER: „A Vörös 
Hadsereg felszabadító tevékenysége. 
Dokumentumok 1944—45-ből" (572— 
586. o.) A közzétett dokumentumok 
felhívások, amelyeket a szovjet hadse
reg adott ki felszabadító harcai során. 
Internacionalista misszióját teljesítette, 
amikor felhívta a román, lengyel, cseh
szlovák, magyar, bolgár, finn és oszt
rák népet, csatlakozzon a felszabadí
tókhoz, és közös erővel küzdjenek a 
fasizmus teljes megsemmisítéséért. 
Ezek a közös harcok képezik az alap
ját a fegyverbarátságnak. — Hans 
HÖHN—Gerhard LUX: „Az NDK had
történelmi fejlődésének ábrázolása 
(587—591. o.) Az eddigi feldolgozá
sok sokoldalúan méltatják a demok
ratikus német állam szerepét és je
lentőségét a szocialista fegyverbarát
ság szempontjából. Súlyponti kérdések, 
amelyek még feldolgozásra várnak: 
hadtörténelmi témák internacionalista 
szempontjai, az együttműködés további 
lehetőségei a Varsói Szerződésen belül, 
a német és szovjet hadsereg közötti 
baráti kapcsolat és együttműködés for
mái, a katonadelegációk látogatásának 
jelentősége a fegyverbarátsiág szem
pontjából. — Johannes STREUBEL: „A 
német Hadseregmúzeum a katonai kép
zés és nevelés otthona" (607—613. o.) 
Az újonnan létesített német Hadsereg
múzeum alapvetően különbözik a nem
rég Ingolstadtban megnyitott nyugat
német katonamúzeumtól, amely az im
perialista, német hadseregek „dicsőség
csarnokává" vált. A Drezdában meg
nyílt reprezentatív múzeum feladata 
az objektív törvényszerűségek és tár
sadalmi hajtóerők megvilágítása, me
lyek a katonai tényezőket meghatároz
zák. Gazdag anyag dokumentálja az 
állandó kiállításokban a haladó német 
erők küzdelmét a XIV. századtól nap
jainkig. (Rákóczi Katalin) 



KRONIKA 

BESZÁMOLÓ AZ INTERVENCIÓ SZÉTZÜZÁSÁNAK ÉS A SZOVJET
OROSZORSZÁGI POLGÁRHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉNEK 50. 

ÉVFORDULÓJÁN RENDEZETT TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKRÓL 

1972. június 6—9. között Moszkvában 
a Szovjet Tudományos Akadémia, az 
Októberi Forradalom Történetét Kutató 
Komplex Tudományos Tanács, a Szov
jetunó Történetének Intézete, a Szlav-
janisztikai és Balkanisztikai Intézet, az 
Egyetemes Történeti Intézet, a Kelet
kutató Intézet, a Szovjetunió Honvé
delmi Minisztériumának Hadtörténeti 
Intézete és a Levéltári Főigazgatóság 
szervezésében nagyszabású tudományos 
ülésszak zajlott le az intervenció leve
résének és a szovjet-oroszországi pol
gárháború befejezésének 50. évforduló
ja alkalmából. 

Az ülésszakon mintegy 500 tudomá
nyos kutató vett részt a Szovjetunió 
minden köztársaságából, a történettudo
mány különböző intézményeiből (aka
démiai intézetek, IML, levéltárak, egye
temek, főiskolák). A résztvevők és a 
felszólalók között volt a polgárháború 
számos harcosa, a szovjet hadsereg 
több aktív marsallja, tábornoka és 
nyugdíjas veteránja is. Az ülésszak 
munkájába bekapcsolódtak a bolgár, a 
csehszlovák, a lengyel, a magyar, a 
mongol, a német, a román akadémiák 
küldöttségei, köztük a magyar delegáció 
is (Mucsi Ferenc, a Történettudományi 
Intézet és Milei György, a Párttörténeti 
Intézet tudományos főmunkatársai). 

A tudományos ülésszak szervezésében 
és vezetésében kiemelkedő szerepe volt 
I. I. Mine akadémikusnak, aki a pol
gárháború története kutatásának vezető 
tudósa, s annak ma is fáradhatatlan 
művelője, szervezője és kezdeményező
je. 

Az ülésszak bevezető előadását is ő 
tartotta — „Lenin a szovjet állam ve
zetője a polgárháború időszakában" 

címmel. Ehhez csatlakoztak az első 
napi plenáris ülés előadásai — P. A. 
Zsilin, akadémiai levelező tag: A szov
jet katonai stratégia forrásai a polgár
háború éveiben; Ju. P. Petrov prof.: 
A kommunista párt a Szovjet Köztár
saság győzelmének szervezője az in
tervenció és a polgárháború éveiben; 
M. P. Kim, akadémiai levelező tag: 
Ideológiai harc a kultúra területén a 
polgárháború éveiben; Ju. I. Korablev, 
a tört. tud. doktora: V. I. Lenin és a 
Szovjet Közitársaság hátországának szer
vezése a polgárháborúban; A. Ja. 
Manuszevics, a tört. tud. doktora: A 
polgárháború, a proletár internaciona
lizmus és a világforradalmi folyamat. 
A polgárháború volt harcosainak üd
vözletét Konyev marsall, s táviratilag 
Eugyonnij marsall közvetítette. 

Az ülésszák második-harmadik nap
ján a munka a következő szekciókban 
folytatódott: 1. A Bolsevik Párt a pol
gárháború éveiben. 2. A Szovjet Köz
társaság fegyveres erői a polgárháború 
időszakában. 3. A szovjet hátország a 
polgárháború idején. 4. A proletár in
ternacionalizmus és a világforradalmi 
folyamat a polgárháború éveiben. 5. A 
polgárháború és a katonai intervenció 
historiográfiája. Minden szekcióban 
több mint harminc referátum és kor
referátum hangzott el, összesen majd
nem 180. (A szovjet felszólalók rövid 
téziseit szekciókként sokszorosított for
mában előre kiadták.) 

A negyedik napi záróülésen az egyes 
szekciók vezetői adtak számot szekció
juk munkájáról, vázolták a felmerült 
problémákat, a további feladatokat. E 
plenáris ülés határozatot fogadott el a 
további főbb feladatokról, felhívást in-
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tézett a polgárháború volt résztvevői
hez. Az ülésszak Mine akadémikus zár
szavával fejeződött be. 

A külföldi delegációk (a magyar is) a 
plenáris ülések mellett elsősorban a 4. 
szekció (a proletár internacionalizmus 
és a világforradalmi folyamat) munká
jában vettek részt, itt szólaltak fel. E 
felszólalások többsége a saját országuk
ban lezajlott szolidaritási mozgalmak
ról (cseh, német), valamint a pc^-L 
háborúban részt vett külföldi interna
cionalisták harcairól, tevékenységéről 
(bolgár, lengyel, román) szóltak. A ma
gyar felszólalás (Milei György) a nem
zetközi proletariátus különböző oszta
gainak kölcsönös egymásra hatását, 
egymásra utaltságát törekedett bemu
tatni a magyar munkásmozgalom tör
ténetének 1917—1921-es szakasza alap
ján. A mongol küldött a népi állam 
létrehozataláért szovjet segítséggel ví
vott küzdelmet vázolta fel. 

A szekció szovjet előadásainak több
sége is a külföldi internacionalisták 
szerepét (14 felszólalás), illetve a kül
földi szolidaritási mozgalmak történe
tének különböző vonatkozásait (12 fel
szólalás) ismertette. Egyes előadások 
foglalkoztak elvi, módszertani problé
mákkal, a téma forrásanyagaival, az 
internacionalisták tevékenységének 
ideológiai hatásával Közép- és Délkelet-
Európa országainak kommunista moz
galmaira, a Magyar Tanácsköztársaság
nak nyújtott szovjet segítséggel, vala
mint október, s a szovjetállam későbbi 
hatásával a szocialista világrendszer 
kialakulásában. 

Az ülésszak a szovjet történész tár
sadalomnak az esemény jelentőségéhez 
méltó demonstratív megmozdulása volt. 
Mindenekelőtt a legutolsó 15 év kuta
tásainak eredményeiről adott számot, 
vont le tanulságokat s jelölte ki e té
makörben a további feladatokat. Az 
ülésszak — kimondatlanul, s gyakran 
kimondva — egyben a 15 év előtti tör
ténetírás kritikája is volt. (Különösen 
világosan ütközött ki ez a historiográ
fiai szekcióban, amelynek néhány ülé
sén magyar küldött is részt vett.) Az 
elhangzott előadások és hozzászólások 
jelezték a téma kutatóinak megnöveke
dett számát, a kutatások sokirányú és 
elmélyült voltát, a növekvő elméleti, 
módszertani érdeklődést, azt, hogy a 
figyelem a legfontosabb kérdések ku
tatására irányult és irányul. Számos 
új, eddig nem vagy kevéssé vizsgált 

kérdés merült fel (historiográfia, a 
burzsoá történetírás kritikája, a hátor
szág kérdései, ideológiai—kulturális 
kérdések). Az ülésszak több vonatko
zásban képet adott a személyi kultusz 
eredményeként bekövetkezett hibás 
nézetek, álláspontok kijavításáról. (Min
denekelőtt Lenin katonai szerepének 
helyreállításával, a tömegek s a szov
jetország összes népei közös erőfeszí-
•"'"•"ňnek, a párt vezető szerepének, a 
proletár szolidaritás legkülönbözőbb 
megnyilvánulásainak sokoldalú ábrá
zolásával.) Bár az ülésszak egészében 
ünnepélyes, demonstratív jellegű volt, 
helyenként viták, kritikus megjegyzé
sek, javaslatok is helyt kaptak. (PL: 
egyes, a közelmúltban megjelent mun
kákról, amelyekben eltúlozták a ko
zákság pozitív szerepét, illetve tévesen 
ábrázolták az 1918—1920-as években 
Grúziában tevékenykedő mensevik-pol-
gári kormány „függetlenségi" törekvé
seit stb.) 

Az ülésszak minden szekciójában 
számos javaslat hangzott el, amelye
ket a szekciók külön-külön tervezetben 
összegeztek. Emellett a záróülésen kö
zös ajánlásban is összefoglalták a pol
gárháború történetével kapcsolatos to
vábbi feladatokat. Ezek nagy vonalak
ban a következők: általánosító, össze
foglaló munkák készítése Lenin, a Bol
sevik Párt és Központi Bizottsága, a 
legfőbb államhatalmi és katonai szer
vek szerepéről a polgárháború vezeté
sében, elvi és gyakorlati irányításában, 
a partizánharcok tapasztalatairól, az 
internacionalista szolidaritás sokoldalú 
megnyilvánulásairól, az Bolsevik Párt, 
a szovjet állam segítő szerepéről a vi
lágforradalmi folyamat előmozdításá
ban ; feldolgozni október, a szovjetállam, 
a lenini nézetek későbbi hatását a vi
lágforradalmi folyamatra, különös te
kintettel a szocialista forradalmak ál
talános törvényszerűségeire és orszá
gonkénti, korszakonkénti sejátosságaí-
ra; nagyobb gondot fordítani az inter
venció története fehér foltjainak fel
számolására; erősíteni a tudományos 
harcot a polgárháború történetének 
burzsoá meghamisítói ellen; elkészíteni 
a polgárháború történetének legkiemel
kedőbb párt-, állami és katonai veze
tőinek tudományos életrajzát; publikál
ni a polgárháború történetének legfon
tosabb dokumentumait, valamint a 
legértékesebb, a nehezen hozzáférhető 
sajtóanyagokat; előkészíteni és kiadni 
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tájékoztató-útmutató kötetek (szpra-
vocsnyiki) sorozatát a polgárháború 
különböző kérdéseiről; tematikus gyűj
temények formájában kiadni az ülés
szak anyagait. 

A tartalmában, méreteiben és külső
ségeiben is reprezentatív tudományos 
ülésszak átfogó képet adott a szovjet
oroszországi polgárháború története 
szovjetunióbeli és nemzetközi kutatá
sának reneszánszáról. Amint Mine aka
démikus zárszavában megjegyezte: az 
ülésszak munkája megcáfolta azokat a 
felületes nézeteket, amelyek szerint ki
merítettük volna a polgárháború tör
ténetének a kutatását. Az előadások és 
felszólalások új és új, feltáratlan kér
dések légióját vetették fel. Minél mé
lyebbre hatolunk a kutatásokban, mi

nél inkább növekszik az elméletileg, 
szakmailag felkészült kutatók tábora 
— az elmúlt évek tendenciája ilyen 
irányú fejlődést mutat —, annál több 
probléma vetődik fel, s megoldásuk 
napjaink számára is tanulságot nyújtó 
újabb feldolgozásokat eredményezhet
nek. Az ülésszakon elfogadott ajánlások, 
javaslatok az eddigi eredményeken túl
mutató fellendülés körvonalait vázolták. 

A szovjet és a külföldi történészek 
számadása a polgárháború történetével 
foglalkozó munkásságukról méltó elő
készítése és bevezetője volt a Szovjet
unió megalakulása 50. évfordulójá
val kapcsolatos tudományos rendezvé
nyek sorozatának. 

Müei György 



H Í R E I N K 

PETŐFI SÁNDOR születésének 150. 
és az 1848—49. évi forradalom és sza
badságharc 125. évfordulója alkalmá
ból a Hadtörténelmi Intézet és Mú
zeum, valamint a Zrínyi Miklós Kato
nai Akadémia 1972. december 18— 
19-én a múzeum dísztermében tudo
mányos konferenciát rendezett, ame
lyen hazai és külföldi meghívott tör
ténészek vettek részit. 

Gencso Kamburov ezredes a bolgár, 
dr. Vojtech Dangl tudományos fő
munkatárs a csehszlovák, dr. Kari 
Schmiedel tudományos főmunkatárs az 
NDK, Victor Atanasiu ezredes a román, 
M. M. Malahov és P. I. Szurin ezre
desek a szovjet testvérinitézményt kép
viselték. 

DR. LIPTAI ERVIN ezredes, a tör
ténelemtudományok kandidátusa, a 
a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum 
parancsnoka üdvözlő sziavai után a két
napos konferenciát DR. NAGY GÁBOR 
ezredes, a hadtudományok kandidá
tusa, a Magyar Néphadsereg politikai 
főcsoportfőnökének általános helyet
tese nyitotta meg. Ezt követően 
BALÁZS JÓZSEF alezredes, a Had
történelmi Közlemények főszerkesztője 
„Petőfi a forradalom és szabadságharc 
költője", SZABÓ LÁSZLÓ alezredes, a 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia fő
tanára „Petőfi a szabadság fegyveres 
védelmezője, DR MOROIÁN GYÖRGY 
alezredes, a Kossuth Lajos Katonai Fő
iskola tanára „Petőfi példája az ifjú
ság hazafias nevelésében a múltban és 
ma" címmel tartott előadást. 

1972. december 19-én folytatódott 
konferencia első referátumát DR. 
URBAN ALADÁR, a történelemtudo
mányok kondidátusa, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudomá
nyi Karának docense tartotta „A már
ciusi ifjúság a forradalmi háborúról és 
a haza védelméről" címmel. Ezután 
DR. BORÚS JÓZSEF, a történelem
tudományok kandidátusa, az MTA Tör

ténettudományi Intézetének főmunka
társa „Honvédek, tisztek, tábornokok 
1848—49-ben. Adalékok a magyar hon
védsereg személyi összetételének kér
déséhez", KEREKES ZOLTÁN alezre
des, a Hadtörténeti Múzeum osztály
vezetője „Szabadcsapatok a szabadság
harcban" és DR. BÖHM JAKAB, a 
Hadtörténelmi Levéltár helyettes ve
zetője „Külföldi önkéntesek alakulatai 
a szabadságharc honvédelmében" cím
mel tartott előadást. Az előadásokat 
követő vitában a testvérintézmények 
képviselői is részt vettek. 

A kétnapos konferencia előadásaira 
és vitájára folyóiratunk következő szá
mában visszatérünk. 

A NÉPSZABADSÁG HALHATAT
LAN KÖLTŐJE 1823—1973 címmel 
1972. december 19. és 1973. január 14. 
között mutatta be közösen rendezett 
kiállítását a Hadtörténeti Múzeum és 
a Magyar Néphadsereg Politikai 
Nevelőmunka Anyagi és Módszertani 
Központja. Az impozáns vándorkiállí
tást, amely Petőfi Sándor életútját és 
korának társadalmát mutatta be, hét
ezren tekintették meg. 
JAKAB (BÖZÖDI) GYÖRGY, a 

Marosvásárhelyi Politikai és Társada
lomtudományi Akadémia tudományos 
főmunkatársa 1972. december 20-tól 
1973. január 5-ig kutatómunkát vég
zett a Hadtörténelmi Levéltárban. A 
román történész az 1848—49-es magyar 
forradalom és szabadságharc anyagát 
tanulmányozta. 

GEORGIJ NESEV, a Bolgár Tudo
mányos Akadémia Történettudományi 
Intézetének tudományos munkatársa 
1973. január 11—16 között a bolgár— 
magyar kapcsolatok című témához 
anyagot gyűjtött a Hadtörténelmi 
Levéltárban a török hódoltsági és a 
pesti hadbíróság 1882. évi iratanyagá
ban, valamint a családi gyűjtemények
ben. 

Molnár Pál 
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TANULMÁNYOK 

A MAGYAR IPAR HÁBORÜS MOZGÓSÍTÁSA 
AZ 1938—40 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 

DOMBRÁDY LÓRÁND 

A győri hadfelszerelési program megvalósításának kulcskérdése volt 
az ipar gyors és zökkenőmentes átállítása a haditermelésre. Bár már 
korábban történtek erre irányuló intézkedések, a katonai vezetés vé
leménye szerint azonban ezek messze elmaradtak az ipar hathatós 
mozgósítását megkövetelő előzetes munkálatoktól, s mind a katonai, 
mind az ipari körökben a legteljesebb bizonytalanság uralkodott. 

A harmincas évek közepén megkezdődött a magyar, hadiipar köz
vetlen és közvetett kiépítése. A gazdasági válság után kibontakozó 
ipari fellendülésben, amely 1936 és 37-ben már meghaladta az ipar 
1929-es termelési értékét, szerep jutott azoknak a korlátozott megren
deléseknek is, melyeket a Honvédelmi Minisztérium (HM) adott a hadi
üzemként szóba jövő nagyüzemeknek, főként a Weiss Manfred Vas- és 
Fémműveknek. Ezek fő célja volt, hogy az érintett gyárak felújítsák és 
kifejlesszék hadiipari kapacitásukat, s felkészüljenek hadianyagok so
rozatgyártására.1 Fontos szerepet játszottak a felkészülésben a HM és 
a Haditechnikai Intézet (HTI) közreműködésével folyó, különféle hadi
technikai eszközök prototípusának előállítására és meglevők moderni
zálására irányuló kísérletek. A WM-gyár harckocsi, gépjármű, repülő
gépgyártás, a Danuvia gyalogsági fegyver, míg a MÁV AG löveg
üzeme a tüzérségi fegyverzettel kapcsolatos kísérleteket folytatott.2 

Nagy lehetőséget jelentett az ipar számára a légoltalom megteremtése 
és az ezzel kapcsolatos megrendelések is. 

Kívánatosnak tartotta a vezérkar a hadianyaggyárak export te
vékenységét is. Ennek keretében — mivel a békeszerződés tiltó ren
delkezései értelmében hadianyagot tilos volt exportálni — elsősorban 
a baráti Olaszországba, valamint semleges államokba exportáltak lég
védelmi lövegeket és más hadianyagokat, illetve a hadianyaggyártás
ban felhasználható anyagokat. Az export tevékenység a nagyhatalmak 

1 Ezzel kapcsolatosan lásd Berend T. Iván—Ránki György: Magyarország gyáripara a 
második világháború előtt és a háború időszakában (1933—1944) (Budapest, Akadémiai Ki
adó, 1958.) c. művének megfelelő részeit. 

2 Lásd a szerzőnek a Hadtörténelmi Közlemények 1970. évi 4., 1971. évi 1. és 1972. évi 4. 
számában a harckocsi, gépjármű és löveggyártással foglalkozó tanulmányainak idevágó 
részeit. 
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hallgatólagos beleegyezésével egyre bővült, s 1938 elején már angol, 
francia és magyar cégek között is tárgyalások kezdődtek hadianyagok
nak minősülő cikkek exportjáról.3 

Közvetetten a hadiipari felkészülést szolgálta az acélgyártásban meg
indult mennyiségi és minőségi fejlődés, az olaj- és alumíniumipar te
rületén folyó eredményes kutatás és a vegyiipar nagyarányú fejlesz
tését célzó intézkedések is.4 

Az 1937-ben jelentkező válságjelenségek bár viszonylag későn, de 
1938 első felében megmutatkoztak a hadfelszerelés gyártásával foglal
koztatott nehéziparban is. A szűk keretek között mozgó foglalkoztatott
ság már nem volt elégséges a válság gyűrűződésének meggátlására, a 
termelés 11 százalékkal elmaradt az előző év hasonló időszakától. Az 
ipar — az eddigi megrendelésékből alig részesülő közép- és kisipar 
is —, amely egy nagyarányú fegyverkezési program reményében élt 
és tett előkészületeket, sürgette a nyílt fegyverkezés megindítá
sát, ami konjunktúrát teremthet az iparban. A tőkés körök ebbeli 
kívánságát fejezte ki Fenyő Miksa, amikor az 1938-as év gazdasági 
kilátásairól szólva új beruházási politikát követelt: „ . . . a termelés 
csökken, ha egyelőre nem is aggasztó mértékben, a haszonmarge-ok je
lentősen szűkülnek, semmi kétség, a kormányzati politikának fel kell 
készülnie egy tervszerű, az eddiginél kiadósabb beruházó politikára."5 

Az ekkor már nyílt titokként kezelt újrafelfegyverzési program mi
előbbi megindítását „konjunktúra-politikai szempontból igen szeren
csésének tartották, mint ami ,,a várakozást meghaladóan biztosítja 
a konjunktúravonal felfelé irányuló mozgását".6 

„Fontos az — mondotta ezzel kapcsolatban Chorin Ferenc, a Gyár
iparosok Országos Szövetségének (GYOSZ) 1938. évi esztergomi köz
gyűlésén —, hogy az a beruházási politika, melyet hosszú idő óta sür
getek, minél nagyobb erővel, minél nagyobb gyorsasággal érvényesül
jön, és ha lehet, a dekonjunktúrát Magyarországtól távol tartsa."7 

A fent vázolt előkészületekkel párhuzamosan a vezérkar is ter
veket készített az ipar mozgósítására, haditermelésre való átállítá
sára. Ezek az előmunkálatok azonban inkább csak elméleti síkon mo
zogtak, s egyelőre legfeljebb kisebb részintézkedésekben realizálód
tak, korántsem elégítették ki az igényeket. Az újrafelfegyverkezési prog
ram megvalósításának időpontja, mérete ugyanis a vezérkar állandó 
érdeklődése és sürgetése ellenére is bizonytalan volt, ami hátráltatta 
a konkrét iparmozgósítási tervek, átfogó intézkedések kidolgozását. 
Ez gyakori nézeteltérésekhez is vezetett a katonai és polgári vezetés 
között, s akadályozta, az együttműködés kidolgozását az érdekelt mi
nisztériumokkal. 

A hadsereg vezetői számára a fő kérdés az volt, hogy a tervezett fel
fegyverzés fő célját, a „maximális erőkifejtés"-t, hogyan sikerül a 

3 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2090. sz. 
4 Berend—Ránki: i. m. megfelelő fejezetei. 
5 Honi Ipar , 1937. 10. sz. 
6 Uo. 1938. 1. sz. 
7 Magyar Gyár ipa r , 1938. 6. sz. 
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meglevő gazdasági erőtényezők teljes és azonnali igénybevételével rö
vid idő alatt biztosítani. A vezérelv a totális háború elmélete volt, 
azaz német fasiszta mintára az összes katonai, gazdasági és társadalmi 
tényezőt — a legteljesebb szervezettséggel — maximálisan kihasználni 
és a háborús felkészülés szolgálatába állítani. Ehhez a gazdaság töké
letes mozgósításának tervére lett volna szükség, amely — a hadsereg
hez hasonlóan — a gazdasági életben pontosan meghatározza a felada
tokat, és kellő pillanatban biztosítja a béketermelésnek haditermelésre 
való gyors átállítását. Magában kell foglalnia a hadigazdaságra való 
áttérés műszaki feltételeit — az üzemek és gépi eszközöknek már 
békében való előkészítését —, a szükséges nyersanyagok felhalmozását, 
kellő számú műszaki szakember és munkáshadsereg készenlétbe he 
lyezését. De nem nélkülözhette az ipar katonai irányításának és bizto
sításának tervét sem. Egy ilyen terv csak gondosan mérlegelt politikai, 
katonai és gazdasági megfontolásokon nyugodhatott, ami megfelelő 
támpontokat ad a tervezőknek.8 A magyar katonai vezetésnek azonban 
nem állt módjában ilyen előkészítés, hiszen hiába követelték a harmin
cas évek közepétől egyre türelmetlenebbül az intenzívebb előkészüle
teket, az állam fokozottabb beavatkozásán nyugvó, a háborús mozgó
sítás előkészítését biztosító jobboldali politikát, s ennek megfelelő 
intézkedések kiadását. Az előkészületek csak igen lassan, a politikai 
konsternáció, de méginkább az ország gazdasági lehetőségei alakulásá
nak megfelelően alakultak, messze elmaradva a vezérkar igényeitől.9 

így aztán, amikor 1938 márciusában sor kerülhetett a milliárdos prog
ram meghirdetésére és végrehajtására, a katonai vezetés nagy gyorsa
sággal igyekezett a helyzet megkívánta intézkedéseket kierőszakolni, az 
ipart mielőbb mozgósítani, a haditermelésre átállítani. 

Még csak kezdeti stádiumban voltak a beruházási program előkészítő 
munkálatai, mikor 1937 novemberében az eddigi katonareferens he
lyett létrehozták az Iparügyi Minisztérium XVII. katonai osztályát, 
amely formailag kettős alárendeltségében, de valójában a HM kihelye
zett ipari részlegeként működött, s feladatául kapta, hogy irányítsa 
az ipar honvédelmi érdekek szerinti mozgósításának munkálatait, te
remtsen szoros kapcsolatot a hadügyi és ipari tárca között. Az 1933. 
év egyre gyorsuló eseményei még a szerveződés időszakában találták 
az osztályt. Mindenekelőtt számba kellett venni és összegezni az előző 
évek során már a HM és más tárcák által végzett előkészítő munkái , 
s erre, mint alapra, ráépíteni az ipari mozgósítás új helyzet megkí
vánta rendszerét. 

Decemberben megjelent a HM „Fr. 5" jelzésű, bizalmas utasítása 
a hadiüzemek és alkalmazottaik felriasztása, illetve háború esetén való 
igénybevételének előkészítéséről, majd 1938. március 26-án ennek lé
nyegesen kibővített, „Fr. 6" jelű változata, mely már az időközben 
nyíltan meghirdetett újrafelfegyverzés jegyében részletes intézkedési 
tervet is tartalmazott, törölte az e tárgyban addig kiadott összes 

8 Gazdasági mozgósí tás , Vk Lapszemle , 1938. f ebruár . 
9 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2238. sz. 
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intézkedést, s a majdani végrehajtásért — amit mielőbb meg akartak 
kezdeni — a HM-et és az illetékes minisztereket tette felelőssé.10 

Az ,,utasítás" bevezetéseként leszögezte: ,,A honvédség háborús 
anyagi ellátása és az erre vonatkozó előmunkálatok elkészítése a m. 
kir. honvédelmi miniszter hatásköre. A honvédség anyagi ellátására 
szolgáló háborús ipari termelés előkészítése és a tervezés vezetése — a 
HM által felállított követelmények szerint — az iparügyi miniszter 
feladata . . . Jelen segédlet azokat az előkészületeket és rendelkezése
ket tárgyalja, amelyeket a honvéd igazgatásnak, békében, karhatalmi 
állomány f elemelés (Kháf.) elrendelése után és felriasztásakor (fr.) 
végre kell hajtani, hogy az iparnak háborús termelésre való áttérése 
súrlódás és zökkenés nélkül biztosítható legyen."J1 

Első lépésként ki kellett jelölni azokat az ipari és termelő üzeme
ket, amelyeket a HM hadiüzemmé nyilvánít, és mint ilyeneket „a had
viselés érdekében az illetékes miniszterrel egyetértőleg a fr-kor élet
be lépő törvényes rendelkezések alapján üzemük folytatására, vagy a 
személyzettel együtt használatra való átengedésre kötelez".12 Ezeket 
,,a hadviselés elsőrendű fontosságú szükségleteit biztosító »A« és az 
egyéb fontos szükségleteket biztosító »B« üzemekre" osztották. Az „A" 
kategóriájú üzemek részére a HM-nek, míg a „B" csoportba tartozók
nak a megfelelő szakminiszternek kellett már békében elkészíteni az 
igénybevételre vonatkozó, s az üzemek vezetőségének fr-kor azonnal 
kézbesítendő rendelkezéseket, miszerint a HM hadiüzemmé nyilvánítja 
és katonai felügyelet alá helyezi az üzemet s a honvédelem érdeke sze
rint a munka folytatására kötelezi; az üzem alkalmazottait pedig „sze
mélyes szolgálatra igénybeveszi" és munkaviszonyukban való megma
radásra kötelezi. Ugyanakkor a HM az üzem „tényleges katonai szol
gálatra bevonulni köteles alkalmazottait" ideiglenesen mentesíti. Csak 
a háborús feladatok végrehajtása szempontjából „feltétlenül nélkülöz
hetetlen és pótolhatatlan" szakalkalmazottak (mérnökök, technikusok) 
és szakmunkások voltak mentesíthetők; minden olyan munkahelyre, 
ahol ez lehetséges volt, nőket és bevonulásra nem kötelezett férfiakat 
kellett alkalmazni. Az „A" kategóriájú hadiüzemek vezetőségének min
den év augusztus 15-ig a kerületi katonai parancsnoksághoz kellett 
felterjeszteni mentesítendő alkalmazottai névsorát, amit a parancsnokság 
jóváhagyása végett a HM-nek továbbított. Ezzel szemben a „B" mi
nősítésű üzemek a fr-t követő hat hónapon belül csak az illetékes szak
miniszternek terjesztették fel a felmentendők névsorát. A „B" kategó
ria felmentettjeinek körét a rendelkezések értelmében a legszüksége
sebb mértékig kellett szűkíteni. Mindez azonban még nem volt elégsé
ges, mert a felmentésekben a végső szót az üzem mozgósításakor h i 
vatalba lépő katonai parancsnoka imondta ki, aki az üzem vezetőségével 

10 Fr. 5. Utasítás a hadiüzemek megszervezésére felriasztás, karhatalmi állományfel
emelés esetére, illetőleg háború idejére. (8617/1. B. 1937. fr.) 

Fr. 6. Utasítás a hadiüzemekhez beosztott üzemi katonai parancsnokok és műszaki 
ellenőrök részére fokozott készültségi állapotok esetén, felriasztás, illetőleg háború idején, 
továbbá, felriasztás esetén a magasabb parancsnoksághoz beosztott szén- és iparügyi elő
adók számára. (8761/1. B. — 1938. sz. Hr.) 
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a felmentettek névsorát még egyszer felülvizsgálta, s azt a kerületi 
katonai parancsnokság keretében működő „Felmentési bizottság"-nak 
megküldte jóváhagyás és a behívást végző honvédségi szerveknek való 
továbbítás céljából. 

A „Fr. 6" jelű „utasítás" pontosan meghatározta a már békében kije
lölendő, de csak mozgósításkor hivatalba lépő katonai parancsnokok 
(továbbiakban Ükatpk.) feladatát is, amely a fent részletezett döntésen 
kívül kiterjedt az üzemi munkásalakulatok felállítására és megszerve
zésére; a munkásság szociális helyzetének, fegyelmének, hangulatának 
figyelemmel kísérésére; a kémkedés, szabotázs és ellenséges propagan
da elleni védekezésre; a hadiüzem földi (harcászati) védelmének, ezen 
belül a karhatalmi és riadó intézkedések kidolgozására és az őrszolgálat 
megszervezésére és irányítására; a zavartalan termelés és munkafegye
lem biztosítására; esetenként helyzetjelentések elkészítésére; az üzemi 
légoltalmi parancsnokkal való szoros együttműködésre; a gyárban elké
szült hadianyagok átvételénél a Központi Átvételi Bizottság (KÁB) se
gítésére, valamint esetleges kiürítés esetén annak előkészítésére.13 

Katonai parancsnokot az illetékes vdd. parancsnokság minden 200-
nál több alkalmazottat foglalkoztató gyárba nevezett ki. Az ennél ke
vesebb létszámmal dolgozó üzemeket valamelyik nagyobb gyár pa
rancsnoksága alá helyezték. A parancsnokot szakügyekben az Iparügyi 
Minisztérium XVII. osztályának és a kerületi katonai parancsnokság 
szén- és iparügyi előadójának; katonai és személyi kérdésékben, vala
mint az ellenséges propaganda elhárítása terén az illetékes honvéd 
állomás-, illetve ennek hiányában a kerületi katonai parancsnokság
nak; míg a szabotázs és kémkedés ügyekben a Fővezérség nyilván
tartó csoportjának rendelték alá. 

A parancsnok a neki mindenben engedelmeskedni tartozó munká
sok felett katonai fenyítő hatalmat gyakorolt, ami pénzbüntetésre, 
fogda fenyítésre és pótalakulatokhoz való bevonultatásra terjedt ki. 
Nagyobb vétség esetén a munkásokat hadbíróság elé is állíttathatta. 

Az „utasítás" külön fejezetet szentelt az „A" kategóriájú vállala
toknál mozgósításkor felállítandó félkatonai szervezet, az „üzemi mun
kásalakulatok" megszervezésének. Ez minden, az iparmozgósítással fog
lalkozó korábbi dokumentumból hiányzott, s megvalósítása nagy lé
pést jelentett az üzemek katonásítása terén. 

A munkásalakulatot minden „A" kategóriájú hadiüzemben az 
Ükatpk. állította fel „a különleges katonai érdekek megóvása és a za
vartalan haditermelés biztosítása céljából". Az üzem vezetőségének 
(igazgatóságának) irányítása ettől kezdve csak az üzemi katonai pa
rancsnokon keresztül érvényesülhetett, mivel „az üzemi munkásala-
kulatoknak munkát csakis az Ükatpk. útján, annak nevében és ellen
jegyzése mellett" adhatott ki.14 Az üzemi munkásalakulatba beletarto
zott minden, az üzem katonai megrendelésein közvetlenül vagy köz
vetve dolgozó alkalmazott kor és nemre való tekintet nélkül, akik a 
„hadiszolgáltatásokat elrendelő törvény értelmében személyes hadi-
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szolgálatra igénybevétetnek".15 Természetesen az alakulatoknak csak 
a megbízható munkások lehettek tagjai. A megbízhatóság elbírálása 
az Ükatpk. dolga és joga volt, aki az általa megbízhatatlannak nyil
vánítottak közül a katonai szolgálatra kötelezetteket bevonultatta, a 
többieket haladéktalanul eltávolította az üzemből. A munkásalakulat 
az üzem nagysága szerint zászlóalj és századokra tagozódott, s a kerü
leti katonai parancsnokságnak volt alárendelve. A kisebb üzemeknek 
— 200 fő alatti — „munkásosztag"-ot kellett alakítani a legközelebbi 
nagyüzem katonai parancsnokának alárendeltségében. ,,A munkásala
kulatok tagjai az üzem munkaszervezete szerinti elöljáróik által kiadott 
parancsoknak feltétlenül engedelmeskedni kötelesek, és e kötelesség 
megszegése miatt katonai büntető bíráskodás és a katonai fegyelmi 
fenyítő hatalom alatt á l l n a k . . . Az alá- és fölérendeltségi viszony 
alapját nem az alkalmazottak esetleges katonai rendfokozata, hanem 
üzemi beosztásuk (művezető, előmunkás stb.) alkotja" — szögezte le 
a rendelkezés.16 

A munkásoknak kérelmeikkel, fizetett szabadság iránti igényeikkel 
az üzemi katonai parancsnokhoz kellett fordulniuk. Fizetésüket tovább
ra is változatlan formában az üzemtől kapták, polgári ruhájukat hord
ták, otthon laktak, s változatlan társadalombiztosítási ellátásban ré
szesültek. Foglalkozott az „utasítás" a munkásutánpótlás kérdésével 
is. A hiányzó szak- és segédmunkás utánpótlást az üzemek feladatává 
tette azzal, hogy csak legvégső esetben forduljanak problémájukkal 
az Iparügyi Minisztérium XVII. osztályához. Ugyanakkor kötelezték 
őket, hogy felesleges, átirányítható szakmunkásaikat jelentsék. 

Külön fejezetet szenteltek a szerkesztők a ,.munkásrnozgalmak"-nak. 
Leszögezték, hogy a hadiüzemekben „megfelelő gondoskodás", vezetés 
és ellenőrzés esetén sztrájk nem léphet fel. Ha igen, úgy a sztrájkoló, 
mert a hadsereg harcképességét veszélyezteti, „hűtlenség bűntette 
miatt tíztől-tizenöt évig, a körülményekhez képest életfogytig terjed
hető fegyházzal, s ha cselekményéből nagy hátrány származott vagy 
az a hadviselés érdekét nagy fokban veszélyeztette, halállal büntet
tetik".17 A sztrájkot mindenképpen meg kell előzni, a felbujtókat el
távolítani, s ha mégis sztrájk törne ki, karhatalommal csírájában le 
kell törni. 

Az 1938 márciusi „utasítás" fejtette ki részletesen a szén- és ipar
ügyi előadói (Szip) intézmény szerepét is. Ezeket mozgósításkor a bu
dapesti és kerületi honvéd parancsnokságokhoz, valamint a hadsereg
parancsnokságok anyagi osztályaihoz osztották be. Katonai ügyekben 
katonai feletteseiknek, szakmai ügyekben az Iparügyi Minisztérium 
XVII. osztályának alárendeltségébe tartoztak. A katonai parancsnok
ságokhoz beosztott „Szip"-ek feladata az üzemi katonai parancsnokok 
és az üzemek munkájának figyelemmel kísérése, a XVII. osztállyal 
való kapcsolat megteremtése volt. Folyamatosan tájékozódniuk kellett 
a területükön levő üzemek foglalkoztatásáról, teljesítőképességéről, 
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nyersanyaghelyzetéről, s biztosítani kellett a zavartalan termelés anya
gi és személyi feltételeit.. A hadseregparancsnokságokhoz beosztott 
,,Szip"-ek feladatául viszont az esetleges hadműveletek során elfoglalt 
területeken levő ipar- és bányatelepek szemrevételezését és azok ter
melésének megindítását szánták. 

Külön részletes mellékletek foglalkoztak az ellenséges propaganda 
és kémtevékenység fajaival, módszerével és az ellenük való védeke
zéssel. 

A kiadott ,,utaisítás"-ban foglaltak végrehajtásának előkészületei 
megindultaik. Azonban egy ilyen, a német fasiszta hadigazdaság mód
szereit követő, a katonai vezetésnek egyelőre mozgósítás esetén döntő 
beavatkozást biztosító, de tendenciájában további diktatórikus intéz
kedések irányában mutató tervezet meglehetősen idegen volt az ural
kodó osztály túlzott jobbratolódást és rendeleti kormányzást ellenző 
csoportjai, valamint a pénz és ipari tőke előtt. Ez ismert volt a ve
zérkar előtt, amely a teljes és azonnali katonásításban és bizonyos 
üzemek állami kezelésbe vételében látta volna az ipar hathatós moz
gósításának eszközét, de az adott politikai szituációban kompromisz-
szumra kényszerült. Nem kétséges azonban, hogy Rátz Jenő vezérkari 
főnök — később honvédelmi miniszter — és munkatársai a kormány
politika jobbratolódásában reménykedtek és ettől várták a megfelelő 
kormányzati intézkedéseket, és a honvédelmi törvény megalkotását, 
amely lehetővé teszi a tervezett intézkedések maradéktalan végrehaj
tását. Jól tükrözi a katonai vezetés ebbeli véleményét az a vita is, 
amely az Iparügyi Minisztérium XVII. osztálya által 1938. március 
17-én összehívott értekezleten az ipar mozgósításának módjáról ki
bontakozott. A cél az — olvasható az értekezlet jegyzőkönyvében —, 
hogy a katonák, a VKF képviselőjének javaslatára a polgári partnerek 
teljes kizárásával, még egyszer megvitassák a hadiüzemek és alkalma
zottaik igénybevételének módját, s egységesítsék álláspontjukat. 

A kérdés — bár ekkor az „Fr. 5." számú „utasítás" már állástfog
lalt — azt volt, hogy mozgósításkor a hadiüzemek alkalmazottait kato-
násítsák-e, vagy csak személyes szolgálatra vegyék igénybe. A jelen
levők a katonásítás előnyeit és hátrányait mérlegelve a HM 1. b. osz
tály képviselőjének véleményével szemben abban állapodtak meg, 
hogy a személyes igénybevétel mellett döntenek. A katonásítás — a 
katonai rendfokozat szerinti alárendeltség, kincstári illetmény stb. — 
nagy megrázkódtatást és teljesítménycsökkenést okoz az üzemekben, 
ami jelen körülmények között kiküszöbölhetetlen. A VKF részéről je
lenlevő Makay Ferenc százados kifejtette, hogy a kialakult és lefek
tetett „rendszert fenn kell tartani, melynél jobbat jelen helyzetben 
úgysem lehet találni", ami azonban nem jelenti, hogy ezzel meg lehet 
elégedni. „Nálunk a béke és háborús állapot lényegesen eltér egy
mástól" — mondotta —, így a mozgósítás mindenképpen megrázkód
tatást okoz. Éppen ezért a fennálló lehetetlen viszonyokat kell meg
változtatni, és a helyes megoldáshoz átalakítani. „Megoldás csak egy 
van: a béke és háborús állapotnak lényegében azonosnak kell lennie. 
A szervezet, a felügyelet, a gazdasági és fegyelmi ellenőrzés ugyanaz 
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legyen. Minden üzemnek meg legyen a szakmunkás stb. stokja. Lé
nyegében tehát másról ne legyen szó, mint klgs. esetben a munkás
tömegek létszámának emeléséről."18 Félreértések elkerülésére szüksé
gesnek tartotta hangsúlyozni: „Ez magyarul azt jelenti, hogy már bé
kében meg kell teremteni a tervgazdálkodást és meg kell szervezni a 
munkáshadsereget. Enélkül megrázkódtatás nem kerülhető el, sima át
menet, a mi kis iparunk racionális kihasználása és folyamatos terme
lése lehetetlen. A munkáshadsereg megszervezésével együtt kell jár
nia a pontos nyilvántartásnak, a munkások nevelésének, kiképzésének 
és nagyobb béke megrendelések kapcsán az üzemek próbamozgósításá
nak. Egyedül ez alkalmas a teljesítmények megbízható megállapításá
ra, amire ma senki sem tud határozott választ adni."19 

Ehhez az „előtanulmányokat" a kiadásra kerülő utasítás szellemé
ben, azok végrehajtása során azonnal meg kell kezdeni — határozta 
meg Makay százados a továbbmunkálkodás irányát. 

A hadiüzemek fr-kor való állami kisajátításának kérdésében is a 
már megjelent „utasítás" mellett foglaltak állást. A teljes államosítás 
milliárdokba kerülne, a tervgazdálkodás bevezetésével az állami el
lenőrzés és irányítás úgyis érvényesül. 

Az „utasítás"-ok egyelőre csak a honvédség mozgósításakor bírtak 
kötelező erővel. Felmerült a kérdés, vajon az érintett üzemek a kiadásra 
kerülő „Huba I." megrendelések kapcsán is mozgósíthatók-e. 

A vezérkar az 1931. XXVI. és az ennek hatályát meghosszabbító 1937. 
XV. tc-re hivatkozott, amely messzemenő felhatalmazást adott a kor
mánynak, hogy rendeleti úton hozzon a gazdasági életet érintő, egyéb
ként a törvényhozás hatáskörébe tartozó intézkedéseket. Ez az érvény
ben levő felhatalmazás addig is, amíg a szükséges törvények megszület
nek, megadja az alapot a megfelelő intézkedések megtételére. 

Nagy reményeket táplált a katonai vezetés a márciusban tárcanél
küli közgazdasági miniszterré lett Imrédy Béla tevékenységét ille
tően. Paradox módon, ugyanakkor, amikor Bethlen és csoportja, de 
nyugati, elsősorban angol körök is a jobbratolódás lefékezését, az or
szág gazdasági helyzetének további stabilizálását várták Imrédytől, 
s benne látták Darányi Kálmán lehetséges utódját a miniszterelnöki 
székben, Rátz Jenő vezérkari főnök és a köré csoportosuló katona
tiszti csoport is tőle, a milliárdos program atyjától várta — nem is 
alap nélkül — törekvéseik támogatását, a politikai és gazdasági élet 
további jobbratolódását. Ügy látszik, Rátz jobban ismerte elvbarátjá
nak a hatalom megragadására irányuló ambícióit és — ekkor még 
nyilvánosan ki nem mondott — elképzeléseit egy centralizálásra tö
rekvő és dinamikus jobboldali politikáról, amely egybeesett a katonai 
körök elképzeléseivel, s Imrédy hatalomra jutása esetén reményt 
nyújtott azok megvalósítására. 

Imrédy és Rátz közötti személyes megbeszélésen nyugodott az az át
irat is, amit 1938. április 8-án küldött meg Bornemissza Géza ipar
ügyi miniszter Imrédynek, a beruházási ' programmal kapcsolatos és a 

18 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2238. SZ. 
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honvédelmi miniszterrel „egyeztetett" javaslatairól, s kérte a közgazda
sági minisztert, tegye azt „bölcs megfontolás tárgyává".20 Ami a hon
védelmi miniszterrel való közös hangot illeti, ennek kialakítása nem 
okozott gondot, mivel az átiratot az Iparügyi Minisztérium XVII., ka
tonai osztálya készítette, teljes egészében annak elképzeléseit tar tal
mazta, s Bornemisszának csak az „egyetértését" kifejező aláírás ma
radt. Felhívta Imrédy figyelmét, hogy a beruházási progracm kereté
ben megrendelésre kerülő hadianyagok legyártásával párhuzamosan 
sürgősen meg kell tenni azokat az intézkedéseket és anyagi előké
születeket is, amelyek háború esetén a hadianyag-utánpótlás biztosítá
sához feltétlenül szükségesek. Ezért a beruházás megvalósítását már az 
ipar egy részének próbamozgósításával kell összekapcsolni, mert „csak 
ilyen módon tudjuk pontosan megállapítani a háborús termelés köve
telményeivel szemben fennálló s már az eddigi vizsgálatok alapján is 
igen nagyra becsülhető hiányosságokat és az ezek kiküszöböléséhez 
szükséges munkálatokat".2 1 A legsürgősebb — megfelelő intézkedések, 
ha szükséges jogszabályok útján is végrehajtandó — feladatokat a 
következőkben látták az átirat készítői: be kell vezetni a szigorú ár
megállapítást, illetve árellenőrzést, s a hadianyagok árát a vállalat be
vonásával, „csak a tényleges kockázat mértékével indokolt és ennél
fogva korlátolt polgári haszon" beszámításával, hivatalosan kell meg
állapítani, meghagyva az utólagos árkorrekció jogát is; s ugyanakkor 
a beruházási program során foglalkoztatott üzeméket azonnal állami 
ellenőrzés alá kell vonni az „üzletvitel, műszaki végrehajtás, terme
lési költségek alakulása szempontjából", sőt biztosítani kell az állam
nak azt a jogát is, hogy azt az üzemet, amely a beruházási program 
során kötelezettségei teljesítése alól kivonja magát, vagy elmarad, 
ideiglenesen teljes állami vezetés alá vehesse. Amennyiben erre egy
két üzemnél sor kerülne, kívánatos és jó alkalom lenne a háború 
esetén előreláthatóan általánosan alkalmazásra kerülő eljárásnak a 
tanulmányozására —• jegyezte meg Bornemissza —, ugyanis „ipa
runk aránylagos csekély teljesítőképessége mellett a rendkívüli nagy 
háborús utánpótlási szükséglet kielégítése más módon nem biztosít
ható".22 A szükséges kül- és belföldi nyersanyagok beszerzését, for
galmát, különleges esetre való gyűjtését és tárolását is azonnal bizto
sítani kell, hogy adott esetben még átmeneti hiány se álljon be. A 
vállalatokat kötelezni kell készletek gyűjtésére. Ezt oly mértékig kell 
fejleszteni, hogy a hadianyag háborús utánpótlásának „elvileg teljes 
nyersanyagszükséglete biztosítva legyen a hadviselés előrelátható egész 
időtartamára".2 3 

Foglalkozott az előterjesztés a szakmunkás-utánpótlás problémájával 
is. A nagy hadianyaggyárak — a beruházási program során foglalkoz
tatottakon felül — bizonyos számú tartalék szakmunkást képezzenek 
ki az esetleges fokozott háborús termelés szükségleteinek kielégíté
sére. 

20 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2382. 
21 Uo. 
22 Uo. 
23 Uo. 
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A munkások bérét pedig kormányintézkedéssel maximálni kell, s 
elégedetlenség s „sztrájk veszély esetén a kérdéses üzem személyzetét 
katonai fegyelem alá helyezve, a munka folytatására kell kötelezni".2'1 

A fenti intézkedések végrehajthatóságának alapvető előfeltétele volt: 
a kormány tegye lehetővé az iparügyi és honvédelmi miniszternek, 
hogy „megfelelő befolyást" tudjanak gyakorolni a vállalatokra. 

Imrédyben, mint közgazdasági miniszterben — de méginkább mint 
a májusban hivatalba lépő kormány fejében — nem is csalódtak a 
benne bízók. A „megfelelő befolyás" és az ezt követő intézkedések nem 
maradtak el. A miniszterelnök azonnal hozzáfogott hatalmi elképzelé
seinek végrehajtásához. Ebben maga mögött tudhat ta a honvédség 
vezetőit. 

A közgazdasági miniszter március 26-án tájékoztatta a kormányt az 
általa előkészített beruházási törvény tervezetéről. Ugyanakkor elő
terjesztést is tet t egy, a Kfcsf., Iparügyi Minisztérium államtitkárai, 
valamint az árkormánybiztosból álló koordinációs bizottságra, mely
nek feladata a beruházási program katonai rendeléseinek beillesztése 
a gazdasági életbe.25 A javasolt bizottság áprilisban létre is jött azzal 
a változással, hogy a katonai vonal a III. csoportfőnök részvételével 
megerősödött. 

Ugyancsak áprilisban alakult meg egy Tárcaközi Bizottság is azzal 
a céllal, hogy a beruházási program kapcsán az egyes minisztériumok 
között az összhangot biztosítsa.26 

Imrédy Béla volt a létrehozója az árkormánybiztosi intézmény
nek (ÁKB) is, amit szintén még áprilisban az 1937. XV. te. adta fel
hatalmazás alapján állított fel a kormány, s rendelt a közgazdasági 
miniszter felügyelete alá. Az árkormánybiztost — Laky Dezső egyetemi 
tanárt — az árak alakítására és ellenőrzésére és a vállalatok ügyme
netébe való betekintésre is kiterjedő széles körű jogokkal ruházták fel. 
A törvény szerint minden hadiipari megrendelést 8 napon belül az ár-
kormánybiztosnak kellett előterjeszteni felülvizsgálat és jóváhagyás 
végett.27 Jellemző Imrédy és az árkormánybiztosság kapcsolatára, hogy 
miniszterelnöki kinevezése után néhány nappal — már május 20-án 
— az intézményt a saját felügyelete alá rendelte.28 

Addig is, amíg a kormánynak széles körű felhatalmazást biztosító 
honvédelmi törvény előkészítésére és életbe léptetésére sor kerülhetett 
— még a beruházási törvény elfogadása előtt —, Imrédy az ország
gyűléssel nagy gyorsasággal elfogadtatta az 1938. XV. tc-t, amely 1939. 
június 30-ig ismét meghosszabbította a kormány felhatalmazását a 
gazdasági életben szükséges intézkedések megtételére, kiterjesztve 
azt a termelés folytonosságának biztosítását célzó intézkedések megté
telére is.29 

24 Uo. 
25 OL. Mt. jkv . — 1938. m á r c i u s 26. 
20 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2447. sz. 
27 Budapes t i Közlöny ( továbbiakban BK), (81. sz.) 1938. ápri l is 10 és május 6-i s z á m a ; 

2220/ME 1938; 2930/ME 1938. 
28 BK. 1938. má jus 22. 3330/ME. 1938. 
29 Országos Törvény tá r , 1938. XV. te. 
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Közben a Honvédelmi Minisztériumban sem tétlenkedtek, s a III. 
csoportfőnök 1938. április 23-án egy újabb, a hadiipar teljes katonai 
felügyeletét ellátó csúcsszerv, a Magyar Királyi Hadiipari Felügyelő
ség (HIFE) létrehozására tett előterjesztést. Ennek a HM és Iparügyi 
Minisztérium alárendeltségében levő szervnek minden hadiüzemre ki
terjedő feladatául a honvédelmi rendelések műszaki és gazdasági el
lenőrzését, a hadianyag-külkereskedelem véleményezését, az üzem
mozgósítás előkészítésének ellenőrzését és nem utolsósorban a kém- és 
szabotázs elhárítás vezetését szánták. A HIFE szervezetének részletes 
kidolgozásával az Iparügyi Minisztérium XVII. osztályát és a HTI-t 
kívánták megbízni. Ugyanakkor — mint felesleges intézményt — a 
Hagyvig* megszüntetését javasolták.30 Ez a csúcsszerv azonban egyelőre 
nem jött létre. A HM úgy döntött, hogy csak háború esetén állítja fel, 
mivel az Iparügyi Minisztérium egyre terebélyesedő XVII. osztálya ezt 
a feladatot békében ilyen áttétel nélkül is ellátja. 

E részintézkedések közepette a kormány siettette a honvédelmi tör
vény előkészítését. Rátz Jenő, az Imrédy-kormány honvédelmi minisz
tere augusztusban ismertette a Minisztertanács előtt a tervezetet, 
amely — mint mondotta —, ,,mivel hazánk jelenlegi helyzetét akár 
nemzetközi, akár országos viszonylatban vizsgálva feltétlenül számol
nunk kell a háború lehetőségeivel", az „összes részintézkedéseket ösz-
szefoglalva módot és lehetőséget nyújt arra, hogy az országnak háború 
esetén a legteljesebb erőkifejtést biztosítsa5'.31 

Mint az eddig elmondottakból kitűnik, a Darányi-, majd az Imrédy-
kormány szabad kezet kapott a törvényhozástól a fegyverkezés érdeké
ben teendő intézkedésekre. Ha Imrédy egyre nyilvánvalóbbá váló te
kintélyuralmi politikája csakhamar ki is váltotta az uralkodó osztály 
egy részének ellenérzését — s a tőkések nem is fogadták túlságos tet
széssel a katonák egyre növekvő hatalmát és beleszólását az ipar irá
nyításába —, a területi revízióval és a hadsereg ennek érdekében tör
ténő felfegyverzésével az uralkodó osztály minden csoportja egyetér
tett, s ez ha nem is zökkenésmentesen, de szabad utat nyitott a hadse
reg törekvéseinek. 

Ilyen előkészítés után, 1938 májusában a törvényhozás két háza el
fogadta az 1938. XX. tc-t, az egymilliárdos beruházási programot.32 

Csakhamar, még a beruházási törvény elfogadása előtt megtörtént a 
hadfelszerelési program első megrendeléseinek kiadása is. A gyártás 
megkezdése, majd a gyártás intenzitásának növelése az időközben ki
éleződő külpolitikai helyzet következtében nem tűr t halasztást, a je 
lentkező technikai kérdések azonban hátrál tat ták a munka megindítá
sát, s nem kis nehézségek elé állították mind a katonai, mind az ipari 
vezetést. 

A hadsereg szervezése és felfegyverzése mindenkori függvénye az 

* A ,,Hagyvig"ra, mint a magyar hadianyaggyártás fedőszervére a nyílt fegyverke
zés bevezetése után nem volt szükség, ezért a HM 1939 szeptemberében megszüntette, 
ugyanakkor, mint a HM és az ipari üzemek közötti hitelműveleteket lebonyolító önálló 
kereskedelmi céget fenntartották mindaddig, amíg a HM keretén belül egy, az említett hi
telműveletekkel foglalkozó osztály létre nem jön. 

30 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2422. 
31 OL. Mt. jkv. 1938. augusztus 10. 
32 Országos Törvény tá r , 1938. XX. te . 
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állam gazdasági teljesítőképességének. A rendelkezésre álló élőerők
ből csak annyit lehet igénybe venni, amennyit a gazdaság teljesítő
képessége elbír, azaz többé-kevésbé korszerű fegyverzettel és felszere
léssel tud ellátni, illetve a háború folyamán utánpótlását folyamatosan 
biztosítani képes. Ezt a tény nagymértékben kihat a hadsereg szerve
zetére, felépítésére. Az ipar fejlettsége határozza meg, milyen mérték
ben képes a hadseregvezetés kifejleszteni hadseregét, s főként légiere
jét, páncélos és gépkocsizó alakulatait.33 Gazdaságilag oly gyenge és 
modern fegyverzet kifejlesztésének követelményeihez mérten kis ka
pacitású nehéziparral rendelkező állam számára mint a harmincas évek 
Magyarországa, különösen elgondolkodtatóak voltak ezek a tényezők. 

A hadsereg vezetőinek tehát elsősorban összhangba kellett volna 
hozni a hadrendfejlesztés kívánalmait az adott gazdasági és ipari le
hetőségekkel. Ehhez azonban tisztában kellett volna lenni a magyar 
ipar jelenlegi teljesítőképességével és az iparfejlesztés lehetőségeivel. 
Erről azonban csak felületes elképzelései voltak a vezérkarnak, s ennél
fogva a tervezett hadrend anyagi-technikai kiépítése végtelenül bizony
talan alapokon nyugodott. 

Ugyan már 1937-ben kérdőívekkel felmérték, hogy a hadianyaggyár
tásban szóba jövő üzemek milyen gyártási feladatok végrehajtására 
képesek, azonban ez nem bizonyult elégségesnek. A WM — amely 
ekkor a hadianyaggyártás oroszlánrészét vállalta34 — a gyártási fel
adatokat tartalmazó kérdőívre adott válaszából kitűnik, hogy a gyár 
jelen kapacitása mellett a kapott 118 tétel közül csak 84-et (71 száza
lék) képes kívánság szerint gyártani; 13 tételt (11 százalék) teljes 
mennyiségben, de határidő módosítással, 3 tételt (2,5 százalék) csak 
részben tud szállítani: s végül 15 tételt (13 százalék) különböző okok 
miatt nem tud vállalni.35 Hogy e tételek milyen cikkeket rejtenek ma
gukban, sajnos nem áll rendelkezésre. Hasonlóképpen azok a felméré
sek sem, amelyek a többi, szóba jövő eddig a hadfelszerelési iparban 
kevésbé foglalkoztatott hadiüzemben készültek. Az mindenesetre meg
állapítható, hogy a „Huba I." cikklistájának elkészítése és az elsó 
megrendelések kiadásakor azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy az érin
tett üzemek adott kapacitásukkal a kívánalmaknak többnyire sem 
technikai, sem mennyiségi tekintetben nem tudtak megfelelni. Sürgősen 
kapacitás-emelésre és a technikai eszközök felújítására volt szükség. 
Megállapították többek között, hogy a lövegüzem teljesítményét 2 1/4-
szeresére kell emelni, hogy az ekkor tervbe vett kb. 500 löveget há
rom év alatt legyárthassa. Bővíteni kell a MÁVAG diósgyőri löveg
üzemét, vagy pedig új üzemet létrehozni.36 

A gépjármű-szükséglet legyártását a MÁVAG és a Győri Vagongyár 
nem tudták egyedül vállalni.37 

33 Seregdy Sándor: Korsze rű hadseregszervezés , 1938. 42. o. 
34 HL. HM. Ein. 3. a. — 1938/445. bbk. — A Weiss M. Acél és F é m m ű , va lamin t Repülő

gép és Motorgyár a HM-mel 1931-ben egyezményt kötöt t , miszer in t a honvédségi repülő és 
gép j á rmű szükségleté t a gyár tó l szerzi be . A WM 1938. j ún ius 15-én lemondot t előjogáról. 
El lenszolgál ta tásként a HM k b . 80—90 milliós megrende lés t helyezet t k i lá tásba . 

35 OL. WM. i ra tok , Z 402/96. 
36 A kérdésse l kapcso la tosan lásd a szerzőnek a Hadtörténelmi Közlemények 1972. 

évi 4. s zámában a tüzérség fejlesztésével foglalkozó t a n u l m á n y á t . 
37 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2278. sz. 
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A lőpor- és robbanóanyag-szükségletet is a lőporüzem csak maxi
mális kapacitásemelés esetén tudta vállalni. A lőszerszükségletet a há
rom lőszergyár nem tudta kielégíteni. Napi teljesítményük csak 12 ezer 
volt a 32 000 db-os követelménnyel szemben. A HM és az Iparügyi 
Minisztérium azonnal javasolta egy új, megfelelő gépekkel felszerelt 
lőszerüzem felállítását.38 

Az előzetes felmérések természetesen csak felületesek lehettek, jó 
néhány fontos technikai kérdésre nem terjedhettek ki, már csak azért 
sem, mert — mint ezt Győrffy-Bengyel Sándor tábornok, anyagi 
csoportfőnök 1938. április 15-én megállapítani kényszerült — a rend
szeresítésre kerülő anyagok típusai, illetve azok licencei még több
nyire csak a beszerzés, jó esetben a csapatpróba állapotában voltak.39 

Elsősorban vonatkozott ez a gyártási technika és nyersanyag szempont
jából legtöbb gondoskodást igénylő páncélos, gépjármű, löveg és repülő 
típusokra. Ahhoz, hogy az ilyen eszközök gyártásában szinte teljesen 
járatlan magyar ipar teljesítőképessége felmérhető legyen, már jóval 
a hadfelszerelési program megindulása előtt rendelkezésre kellett volna 
álljon ezen eszközök licence, pontos technikai leírása, nyersanyagigénye, 
s a gyártandó mennyiség. így fel lehetett volna mérni, hogy melyik 
üzem és mennyi idő alatt tud felkészülni, képesek-e önállóan, avagy 
más üzemekkel kooperálva a gyártásra, mikorra tudják legyártani a 
kívánt mennyiséget. így fény derült volna a szükséges kapacitás-eme
lések mértékére is. Különösen aláhúzták ezt a hadvezetés autarchiás 
törekvései. Mindez azonban elmaradt, illetve sikertelen kísérletekbe 
fulladt az 1938 előtti időszakban. így aztán a beruházási program meg
indulása után elsősorban a már korábban is gyártott anyagok meg
rendelésére kerülhetett sor, s csak menet közben, késéssel vált lehetővé 
a fenti, nagyobb technikai felkészültséget igénylő eszközök megren
delése és gyártásuk beindítása. Fokozta a nehézségeket, hogy — mivel 
ezen eszközök az egyre nagyobb késedelem következtében gyors gyár
tást igényeltek, s ugyanakkor a megrendelés időpontja bizonytalan volt 
— a hadvezetés igyekezett rábírni az ipart a kapacitás emelésére, hogy 
a munka megindulásakor felkészült legyen és be tudja hozni a gyártás
ban bekövetkezett lemaradást. 

Nagy hiányossága volt az előkészületeknek, hogy nem számolhatott 
a szükséges nyersanyagok előrelátható mennyiségével sem. A beszer
zésekről és tárolási kötelezettségről hangoztatott elképzelések ilyen 
formán konkrét mennyiségekben nem voltak meghatározhatóak. Úgy
szintén egyelőre fikció maradt a tartalék munkásgárda kiképzésének 
követelménye is. 

A hadvezetés hibát követett el, amikor — voluntarista módon — 
nem értékelte reálisan a magyar ipar, ezen belül is elsősorban a fém
es gépipar technikai állapotát, képességét a bonyolult, feladatokhoz való 
rövid idő alatti alkalmazkodásra. Az adott helyzeten nem lehetett ad
minisztratív eszközökkel egyik napról a másikra változtatni. Egysze
rűen nem vették figyelembe, hogy iparunk technikai fejlettsége el-

38 Uo. 
39 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2397. 
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maradott, modern, automata munkagépekben szegény, technológiája 
a modern hadiüzemeknek a kor megkívánta szintje alatt van. Mindez 
együtt jár t az alacsony munkaszervezéssel, a korszerű gépierőt olcsó 
és szakképzetlen munkaerővel igyekeztek pótolni/'0 

A Honvédelmi Minisztérium 1938 májusától egymás után adta ki 
a megrendeléseket, arra törekedve, hogy lehetőleg előleg nélkül, nem 
végleges áron fogadtassa el azokat a vállalatokkal, lehetőséget bizto
sítva az árkormánybiztosnak, hogy felülvizsgálja az árkalkulációt, és 
gyártás közben lefaragjon az árakból. Ez érzékenyen érintette a vál
lalatokat, annál is inkább, mert ha a határidőket be akarták tartani, 
az anyagbeszerzéseken kívül kisebb-nagyobb kapacitás-bővítésekre, új 
gépek beszerzésére kényszerültek, ami elsősorban a kis- és közép
üzemeknél a rendelkezésre álló forgótőke maximális befektetését igé
nyelte. Ez vitákat és nem kis ellenállást váltott ki az érintett vállalatok 
részéről. 

A Geszti György Olaj és Műszaki Rt. pl. 15 816 P^s megrendelést 
kapott nem végleges áron, amit elfogadhatatlannak tartott. „Vállaljuk 
a hosszú szállítási határidővel járó jelentékeny anyagi kockázatot. A 
minimális haszonra való tekintettel azonban nem fogadhatjuk el nb. 
megrendelésükben foglalt ama kikötést, hogy az egységárak nem vég
legesek és t. Cím részéről egyoldalúlag megváltoztathatók. Az ajánlat 
megtevésekor nem volt erről szó, hogy a szállítás megosztva 9 hó
napra fog kitolódni és nem tudhattuk azt, hogy számláink csak 30 
nappal a szállítási határidő után kerülnek kifizetésre, noha esetleg 
a szállítást sokkal előbb fogjuk lebonyolítani. Kérjük a végleges ár 
elfogadását" — írták 1938. június 10-én kelt levelükben.41 

A Präcizios Szerszám és Gépgyár RT is hasonlóképpen azzal a ké
réssel fordult a HM-hez, hogy 600 656 P értékben kapott „megrende
lésben megadott árak ne irányárak, hanem végleges árak legyenek". 
Kérésüket nagyteljesítményű modern gépekkel felszerelt új, kétemele
tes műhely építésével indokolták, ami 500 000 P befektetést igényelt. 
„A kapacitás emelése eddig olyan megterhelést jelentett részünkre, 
hogy nb. megrendeléseik teljesítését a versenytárgyaláson kialakult, 
valamint utólagosan lealkudott nyomott árak és a munkabérek állandó 
emelkedése mellett nyugodt lelkiismerettel csak úgy vállalhatjuk, ha 
g y á r u n k . . . a szállítás teljes értékének a közszállítási szabályzatban 
előírt feltételek mellett, a szállítás megtörténte után a legrövidebb 
időn belül birtokába ju t" — írták, és arra kérték a HM-et, hogy be
fektetéseikre való tekintettel a megrendelés 30 százalékát előlegként 
folyósítsa.42 

Nem térhetett ki a HM — bár igyekezett minimálisra csökkenteni — 
az előlegek folyósítása elől. A külpolitikai helyzet alakulása folytán 
bekövetkező sűrítés és határidő-rövidítések a kapacitás emelését sür
gették. A gyárak, mint ez várható volt, előlegek, hitelek folyósítását 
követelték. Chorin Ferenc, a GYOSZ júniusi közgyűlésén mondott be-

40 A m a g y a r i pa r i t e rmelés számszerű fő muta tó i t mel lőzzük, mivel a kifej te t tekből 
k i tűn ik , azok összevetése a hadi ipar megkövete l te menny i ség i igényekke l n e m lehetséges. 

41 HL. Ein. 3/a. — 1938/24 613. 
42 HL. Ein. 3/a. — 1938/25 320. 
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szédében már sötét színekkel festette az ipar helyzetét, és intézkedése
ket kért az ipart rentabilitásában is veszélyeztető terhek kivédésére, 
„mert az ipar nem rendelkezik tőkefeleslegek felett, hanem ezek a 
feleslegek, ha voltak a múltban, s ha — amiben kételkedem — kelet
keznének a jövőben, be lettek építve a gyárakba, falakba, s új gé
pekbe".43 A Pénzügyminisztérium hiteleket bocsátott a vállalatok ren
delkezésére, a megnövekedett termelés azonban így is akadozott. Az 
üzemek tömegesen kérték a határidő-módosításokat, mert a szükséges 
anyagokat és félgyártmányokat szállítási és koordinációs nehézségek 
miatt nem kapták meg idejében. Az anyagbeszerzés pedig ekkor még 
nem ütközött akadályokba, a behozatal a nyugati és tengerentúli or
szágokból rohamosan nőtt. Az Iparügyi Minisztérium szeptember 28-i 
tájékoztatója szerint egy havi nyersanyagkészlet általában mindenből 
biztosítva van. A második havi pedig már megrendelve és útban van. 
Egyedül kész bőrben mutatkozott már ekkor is hiány, ami a megrende
lések szállítási határidejét kitolta. A gyártási helyzet a lőszerellátás 
kivételével általában megfelelt.44 

Az ipar foglalkoztatottsága 1938 nyarától nagyarányú növekedést 
mutatott, bár ez az iparágak között nem alakult egyenletesen. Első
sorban a vas- és fémiparban, valamint a vegyi- és textiliparban mu
tatkozott a fellendülés. Itt ,.A legutóbbi hetekben kiadott honvédelmi 
rendelkezések annyira igénybevették a gyárak termelőképességét, hogy 
egyes üzemeknél műszaki személyzethiány mutatkozik" — tájékoztatta 
Bornemissza Géza iparügyi miniszter a Minisztertanácsot augusztus 
12-én az ipar helyzetéről.45 Több nagyüzem modernizálta berendezéseit, 
így a diósgyőri és ózdi hengermű felújította meleghengerművét. 
A MÁV AG új olvasztót helyezett üzembe. A géppark kihasználása a 
legnagyobb hadiüzemekben teljes. Ezzel szemben az építőiparban, va
lamint a szükségleti cikkeket gyártó iparban — pl. a fűrész- és bútor
ipar — a termelés csökkenése és még munkanélküliség tapasztalható. 
A textiliparban is a gyapjú és lenipar kivételével folytatódott a ter
melés csökkenése. A papíripar kapacitásának 30—40 százaléka ki
használatlan. 

Az árkormánybiztos működését eddig ért bírálatokra utalva Bor
nemissza kívánatosnak tartotta, „ha működése csupán a stabil árszint 
biztosítására szorítkozna és nem ambicionálná az azon túlmenő árle
szállításokat is. A túlzottan erélyes ármegállapítások az ipart hova
tovább arra fogják kényszeríteni — mondotta —, hogy a minőségi 
követelmények tekintetében a minimumra törekedjenek, ami a mi
nőség javulásánál megindult folyamatot visszavetheti".46 

A fegyverkezés ütemének 1938 őszén bekövetkezett gyorsulása, va
lamint a harckocsi és gépjármű program megindulása újabb erőfeszíté
sekre ösztönözte az ipart. A tőkének ezek az „erőn felül" vállalt beru
házásai azonban nyugtalanítóan hatottak. A tőkések nem látták biztosí-

43 Magya r Gyár ipa r , 1938. 6. szám. 6. o. 
44 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/3216. 
45 Ol. Mt. jkv . 1938. augusz tus 12. 
46 Uo. 
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tottnak az emelt kapacitás kihasználását a „Huba I." és „I. A" rende
lések leszállítása után. A WM 1938. november 4-én aggodalmas hangú 
levélben fordult az Iparügyi Minisztériumhoz: ,,A hadianyagok gyártá
sát a HM az elmúlt hetekben oly rendkívüli mértékben kívánta meg
gyorsítani, hogy a szóban forgó mennyiségek fokozott gyorsasággal 
való elkészítése céljából az üzemi berendezések és létesítmények je
lentékeny kibővítése vált szükségessé. Ezek a költséges beruházások a 
jelenlegi háborús előkészületek befejezése után, tehát minden való
színűség szerint már a közeljövőben értéktelenné fognak válni, mert 
a HM rendes szükségleteit tevő cikkeknek normális határidő alatt való 
legyártásához, a jelenleg is meglevő berendezéseink teljes mértékben 
elegendők, a rendkívüli helyzettel kapcsolatos megrendelések határ
ideje pedig egy esetben sem haladta meg az egyéves időtartamot"/17 

Ha a gyár aggodalma ekkor még túlzottnak látszott is, nem kétséges, 
hogy a pénzügyi lehetőségek teljes kimerítése után előrevetítette ár
nyékát a hanyatlás/ , s 

A gyárak beruházásai a katonai vezetés fokozódó nyomására azonban 
még 1939-ben is erős emelkedést mutattak, mint ez az Iparügyi Mi
nisztérium kimutatásából is kitűnik. A WM hadi jellegű beruházásai 
például 1938-ban 6 197 000, míg 1939-ben 16 166 000 P-t tettek ki/ '9 

Hasonlóképpen komoly beruházásokat foganatosított ekkor a MÁVAG 
és több nagyüzem is. 

A tőkések és a katonai vezetés a hadiipari termelés várható vissza
eséséből a kiutat elsősorban a hadiipari termelés további fokozásában 
és ennek eredményeképpen a területszerző politikában látta. Surányi-
Unger Tivadar az ország 1938. évi tőkemérlegét vizsgálva a Közgazda
sági Szemlé-ben kifejtette, hogy a katonai beruházások „közvetlenül 
nem járulnak hozzá a tőke gyarapodásához". . . „az anyagi termelés jö
vőjét csak közvetve biztosíthatják". . . ,,a jövő anyagi termelésének is 
messzemenően szüksége lehet arra a hatalompolitikai alapvetésre, 
amelynek elérésére jelenlegi honvédelmi beruházásaink irányulnak. 
Annyi minden esetre bizonyos, hogy a közbenső hatalompolitikai és 
gazdasági előfeltételek hosszú sorának kell még megvalósulni: honvé
delmi beruházásainkat csupán ebben az esetben könyvelhetjük el tőke
mérlegünkben is gyarapító tételként".50 

Miközben a hadianyaggyártást a maximális teljesítőképesség eléré
sére sarkallták, az 1938 őszi események következtében zavarok kelet
keztek a termelésben. A csehszlovák—magyar viszony kiéleződése kö
vetkeztében az „állomány felemelést" anélkül hajtották végre, hogy 
a rendkívüli (fr.) állapotot életbe léptették volna. Ez váratlanul érte 
az ipar mozgósításának előkészítésével foglalkozó iparügyi és honvéd
ségi szerveket. Mindaz, ami a már ismertetett utasításokban szerepelt, 
még közel sem volt végrehajtható. Megkezdődött és folyamatban volt 
a hadiüzemek kijelölése. Elsősorban a legnagyobb üzemek kerültek 

47 OL. WM. i ra tok , Z 402/96. csomó. 
48 A győr i p r o g r a m és hadseregfej lesztés pénzügyi lebonyol í tásával kapcsola tosan 

lásd a szerzőnek a Honvédelem 1972. évi 6. s zámában (64. o.) megje lent t a n u l m á n y á t . 
*9 OL. WM. i ra tok, Z 402/96. csomó. 
50 Közgazdasági Szemle, 1939. 5—6. szám. 

— 242 — 



sorra, hiszen az első megrendeléseket ezek kapták. A „Huba I." meg
rendelésekkel foglalkoztatott hadiüzemek jegyzékén, június 1-én még 
csak hat fő és kilenc alvállalkozó szerepelt.51 A program kiszélesedése 
és felgyorsulása következtében azonban a gyártásba egyre több üze
met bevontak, amelyek még szeptemberben nem szerepeltek a hadi
üzemek jegyzékében. Ennélfogva a hadiüzemek munkásainak felmen
tése sem volt elintézve. De különben is a felmentések csak a külön
leges esetben „fr"-kor léptek életbe. Így a hadiüzemek munkásainak 
jelentős részét bevonultatták. A HM utólag már hiába adta ki a ren
delkezést, miszerint az „A" és , ,B" hadiüzemek alkalmazottaira nézve 
életbe léptek a különleges esetre vonatkozó szabályok, már késő volt. 
Afelől kellett intézkedni, hogy a további behívásokat megakadályoz
zák, és a behívott szakmunkásokat leszereljék. Ez nem volt egyszerű 
dolog, mivel a határon felvonult csapatok arra való hivatkozással, hogy 
a behívások csak „fegyvergyakorlatra" történtek, ragaszkodtak embe
reikhez, s szinte minden bevonult leszerelését külön-külön kellett el
intézni, ami végtelenül hosszadalmas volt. A helyzet, elsősorban a 
hadiüzemmé még nem nyilvánított üzemekben, aggasztóvá vált, s ve
szélyeztette a termelést. Ugyanakkor megindult a kérvények áradata 
is az Iparügyi Minisztérium felé, amelyekben kisebb-nagyobb üze
mek kérték hadiüzemmé való nyilvánításukat. Elterjedt ugyanis a hír, 
hogy a hadiüzemek alkalmazottai fel lesznek mentve.5 2 

Hasonlóképpen megkésve — szeptember vége felé — jelentek meg 
a hadiüzemekben az „üzemi honvédelmi megbízottak", azaz a katonai 
parancsnokok, valamint a vdd-oknál a szén- és iparügyi előadók. A kap
kodás teljes volt. „Megfelelő műszaki szakképzettséggel és hadiipari 
szakismerettel rendelkező tisztek hiányában szén- és iparügyi elő-
adókul neon szakképzett, nyugállományú tiszteket kellett idegilenesen 
alkalmazni, ami csak kényszerű megoldás", de „az üzemi honvédelmi 
megbízottak kiválasztásánál is legtöbb helyen mulasztások történtek" 
— írta a kialakult helyzetről az Iparügyi Minisztérium XVII. osztálya 
a HM-nek.53 A sebtében összeszedett parancsnokok nagy része teljesen 
alkalmatlan volt megbízatásának ellátására, sőt egyes üzemek parancs
nokát a saját alkalmazottak közül jelölték ki, ami „visszaélésekre" 
adott alkalmat. 

Szeptember végén az üzemek zöme jelentette, hogy a termelés 
csökken, s nem tudnak időben eleget tenni vállalt kötelezettségeiknek. 
A behívások nyomán „végeredményben a honvédségre veszedelmes 
hátrányos helyzet állt elő. Nem volt valószínű ugyanis, hogy az el
lenségeskedések megkezdése előtt, amikor csak pár évfolyam behívá
sáról volt még szó, éppen azokra a szakmunkásokra lett volna a hon
védségnek szüksége, akik a harcoló csapatok hadianyagát gyártották", 
annál is inkább, mert „az üzemi személyzet, amelyet különleges eset
re fel kell menteni a harctéri szolgálat alól, kb. egy évfolyam létszá
mának felel meg"5 4 — panaszolta az Iparügyi Minisztérium a már ed
dig is idézett helyzetfelmérésében. 

51 H L . H M . Ein. 3/a. — 1938/22 509. 
52 H L . V K F . Ein. 1. 1939/3364. (VKF. Ein. 1. — 1938/3748.) 
53 uo. 
54 Uo. 
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Ezen megpróbáltatások ráadásul az ipar jelentős részét, a hadiüzemi 
termelésre való átállás megrázkódtatásokkal teli stádiumában érték. 
Mint ismeretes, csak a legnagyobb üzemek egy része volt a korábbi 
időkben is hadi megrendelésekkel foglalkoztatva, így a fokozottabb 
haditermelésre való átállás csak ezekben nem okozott nagyobb prob
lémát. A többség viszont, amely korábban úgynevezett ,,tangyártá
son" nem esett át, a hadfelszerelések gyártásához szükséges szerszámok
kal, gépekkel, idomszerekkel, és főként gyártási tapasztalatokkal nem 
rendelkezett, csak kb. háromhónapos átállási idő után tudta megkezdeni 
a termelést. Különösen nagy volt a hiány idomszerekben, mivel ezek 
gyártásával foglalkozó gyárak csekély teljesítőképességükkel nem vol
tak képesek ilyen nagy és hirtelen jelentkező igények kielégítésére. 
Különösen a lőszergyártás alkalmazkodott nehezen a megnövekedett 
követelményekhez. 

A megnövekedett termelés fokozott nyersanyagigényekkel is együtt 
járt. A gyártásba újonnan bevont közép- és kisüzemek azonban fölös 
tőke hiányában csak a megrendelés vétele után, szinte egyidőben fog
tak hozzá a beszerzéshez, ami az ellátásban torlódásokhoz vezetett. 
De tájékozatlanok voltak még a nagyobb üzemek is a beszerzendő 
anyagok mennyisége felől, hiszen sok esetben — teljes gyártási doku
mentáció híján — nem tudtak előkalkulációt csinálni, s a beszerzendő 
anyagmennyiséget csak körülbelül tudták megállapítani. így a nyers
anyagokért folyó harcban, ,,aki kapja, marja elv uralkodott" a piacon, 
ami minden fontossági sorrend érvényesülését kizárta. 

Bonyolította a helyzetet, hogy csakhamar — egyelőre időleges — 
zavarok álltak elő a külföldi nyersanyagszállításokban. A háborús fe
szültség azonnal éreztette hatását. A meglevő nyersanyagtartalékokat 
az ipar fokozott foglalkoztatása következtében felhasználták. Sürgős és 
nagy mennyiségű, a felhalmozást is lehetővé tevő szállításokra volt 
szükség. Erről egyelőre nemigen lehetett szó, mivel 1938 őszén ,,a bőr-
és textilanyagok, valamint a vas- és fém félgyártmányok behozatala 
a legsúlyosabb nehézségekbe ütközött, a legtöbb állam (főleg európai 
— D. L.) elzárkózott a kivitel elől, sőt sok állam még csak nem is felelt 
a felhívásokra."55 A nyersanyagok jórészét a tengerentúlról lehetett le
kötni, ahonnan viszont azok csak igen hosszú és előre alig meghatá
rozható idő alatt érkeztek meg. Ilyen körülmények között 1938—39 
telén nehéz volt nyersanyagtartalékok beszerzését és tárolását köve
telni az üzemektől. 

* 

Az 1938 őszén kialakult háborús helyzet tehát alaposan megrázta 
a magyar hadiipart. Az Iparügyi és Honvédelmi Minisztériumban nem 
késtek levonni a következtetést, hogy a zavarok oka elsősorban az 
iparmozgósítási munkálatok elkésett volta. Az Iparügyi Minisztérium 
XVII. osztálya 1939 februárjában értékelte a helyzetet és sürgős in
tézkedéseket követelt. A legfontosabb és a jövőben súrlódások elkerü
lése végett halasztást nem tűrő feladatként jelölték meg, hogy az ed-
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dig csak mozgósításkor életbe lépő intézkedéseket békében is be 
kell vezetni. Javasolták, hogy a hadtesteknél iműködő szén- és iparügyi 
előadókat már a honvédség békeszervezetébe állítsák be, ami lehetővé 
tenné az ipari 'mozgósítás decentralizálását, s békében való előké
szítését. A fontosabb hadiüzemeknél már békében működni kellene 
a katonai parancsnokságnak. A hadiüzemi parancsnokokat, valamint 
a szén- és iparügyi előadókat niár „békében össze kellene gyűjteni egy 
külön erre a célra szervezett tanfolyamon, hogy ott a szolgálatukra vo
natkozó hadelméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítsák. A kikép
zésük kiegészítéseképpen nagyon célszerű lenne, ha őket már békében 
kirendelnék időnként és esetenként az egyes hadiüzemekhez és be
vonnák őket az ottani >>ír.« előmunkálatokban való közreműködésbe . . . 
Ezt a célt főleg úgy lehetne elérni, hogy ha a hadiipar vagy annak 
egyes részei békében próbamozgósításokat hajtanának végre. Ezek a 
próbamozgósítások az üzemi katonai parancsnokok részére mintegy 
fegyvergyakorlatok lehetnének".56 Így elkerülhető lenne, hogy a be
vonuló parancsnokok — mint ez előfordult — ne ismerjék az üzemet 
és feladataikat. 

El kell kerülni a jövőben — vonták le a tanulságot —, hogy állo
mányfelemelést „fr." vagy „kháf." nélkül hajtsanak végre. „Nyilvánvaló, 
hogy az ipar különleges előkészületeinek meg kell előzni a katonai 
különleges előkészületeket. Máskülönben ezek a kétségtelenül lassan 
gördülő ipari munkálatok nem fognak tudni lépést tartani a hadrakeit 
sereg személyi vonatkozású előkészületeivel", ami teljes anarchiához 
vezet.57 Ez még egyszer nem fordulhat elő. Úgyszintén az sem, hogy a 
mozgósítást a hadiüzemek és azok felmentendő alkalmazottainak pon
tos kijelölése ne előzze meg. A hadiüzemmé nyilvánítás joga pedig a 
jövőben kizárólag a termelést irányító Iparügyi Minisztérium XVII. 
osztályát, illetve az LHT58 vezértitkárát illesse meg. így lehetővé vá
lik, hogy a hadiüzemmé nyilvánítást mindig a hadianyag-megrendelé
sekhez és „az adott iparpolitikai és honvédelmi helyzethez" igazítsák. 

A legfőbb hiányosságként azonban a honvédelmi törvény hiányát 
jelölték meg. Az eddigi munkálatokat nagymértékben gátolta a megfe
lelő jogi alap hiánya — panaszkodtak az iparügy irányítói. Az eddig 
kiadott szükségrendeletek csak ideiglenesen feleltek meg, ezek meg
felelő jogi alap nélkül nem sokat értek. A honvédelmi törvénynek kell 
lehetővé tenni az egyes tárcák hathatós együttműködését, mert eddig 
„minden tárgyalás legelső felvetődött problémája az volt. hogy kinek 
mi a hatásköre, mi a kötelessége, mihez van joga".59 

A legmeglepőbb azonban, hogy nem tisztázódtak a hatáskörök az 
Iparügyi Minisztérium XVII. osztálya és a HM III. Csoportfőnökség, 
illetve annak alosztályai között sem. Az iparügyiek azért panaszkodtak 
a HM honvédelmi miniszternek, hogy a HM osztályok közvetlenül in
tézkedtek gyártási ügyekben, önállóan gyűjtöttek adatokat a gyárak-

56 Uo. 
57 UO. 
58 A Legfelső Honvédelmi Tanácsot már korábban létrehozták, de csak honvédelmi 

törvény emelte az intézményt törvényerőre és adott neki messzemenő jogokat. 
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ban, utasításokat adtak, megrendeléseket foganatosítottak — ami a 
gyárakat megzavarta és a „felső vezetéssel szembeni bizalmatlanságra 
vezetett.60 Míg a HM illetékesei bejelentés nélkül léptek be az üzem
be, addig a XVII. osztály munkatársai csak engedéllyel, nem is be
szélve az Iparügyi Minisztérium többi munkatársáról, holott munkakö
rükből kifolyólag közvetlenebb kapcsolatot kellett volna tartaniuk az 
üzemekkel a HM-nél. Sokszor megtörtént, hogy a HM tilalmakra való 
hivatkozással még az anyaggyűjtés is nehézségekbe ütközött és bizal
masabb üzemrészekbe nem engedték be iparügyi munkatársait, ami 
nehezítette a munkát. 

Mindez természetszerű velejárója volt a katonai vezetés ama törek
vésének, hogy az irányítást teljes egészében kezébe vegye és a maga 
szemszögéből nézve egyszerűsítse az ügymenetet. A XVII. osztály — 
de tulajdonképpen az osztály mögött várakozásteljes álláspontra he
lyezkedő egész iparügyi tárca — kérte a honvédelmi minisztert, hogy 
— mint erre a XVII. osztály felállításakor ígéretet tett — a jövőben 
hasson oda, hogy a HM osztályok legalább minden 10 000 pengőt meg
haladó megrendelést, valamint intézkedéseiket a XVII. osztállyal közöl
jék és kérjék ki véleményét. Az Iparügyi Minisztérium legalább egy 
évvel előre kapjon tájékoztatást a tervezett honvédségi megrendelések
ről, hogy ezeket időben, az üzemek tervszerű és egyenletes megterhelé
sét biztosítva, a gyártási fontossági sorrend megállapításával, s a szük
séges pénzeszközök, valamint nyersanyagok előteremtésével tudják 
kiadni.61 

A katonai körök által régóta sürgetett és várt honvédelmi törvény 
1939 márciusában megjelent, s megnyitotta az utat az ország gazdaságá
nak militarizálása előtt.62 A gazdasági életben is törvényes alapot adott 
mindazon intézkedéseknek, amelyeket eddig különböző szükségintézke
désekkel jut tat tak többé-kevésbé érvényre. Kimondta a kötelező hon
védelmi munkakötelezettséget, amit mindenki ott köteles teljesíteni, 
ahol dolgozik. Ezzel az iparban foglalkoztatottak kötelezhetőkké vál
tak, hogy munkaviszonyukban megmaradjanak. [90. §. (1).] Felhatal
mazta a minisztériumokat, hogy a megalakult Országos Ipari Tanács 
(OIT) javaslatára és a Legfelső Honvédelmi Tanács (LHT) irányelvei
nek figyelembevételével kötelezzék az üzemeket a hadianyagok gyár
tására, illetve felkészülésre, [107. §. (1) bek.] Ezek értelmében — béke 
körülmények között is — kötelezték a vállalatokat, hogy termelési ka
pacitásukat és lehetőségeiket felmérve részletes haditermelési tervet 
dolgozzanak ki; technikai berendezéseiket ennek megfelelően készítsék 
elő; tartsanak raktáron megfelelő kész és félgyártmányokat, illetve 
nyersanyagokat, gépi berendezéseket; végezzenek kísérleteket megfelelő 
pótanyagokkal; az esetleges üzembővítéseket a haditermelés igényei
nek figyelembevételével végezzék; gondoskodjanak megfelelő „erköl
csi és nemzeti szempontból megbízható" és szakmunkás gárdáról. 

60 Uo. 
Cl Uo. 
62 Magyar Törvény tá r , 1939. II. te . 
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[108. §. (1—9.) bek.]. E követelmények elmulasztása esetén a gyárak 
kisajátítóiatokká váltak. [107. §. (1) bek.] 

A katonai vezetés számára a leglényegesebb lépést az eddigiekkel 
szemben az jelentette, hogy az eddig elvileg csak mozgósítás esetén 
életbe lépő iparmozgósítási intézkedések ezután a kivételes hatalom 
életbe léptetésekor (141. §), sőt ezen túlmenően az illetékes miniszter 
javaslatára bármikor, békében is életbe léptethetőkké váltak. 

A honvédelmi törvényt az Imrédy-kormány készítette elő, de már 
a Teleki-kormány fogadtatta el. Az új miniszterelnök Imrédynek 
a fasizálódás irányában nagy léptekkel haladó politikáját volt hivatva 
mérsékelni és visszafogni mind a bel-, mind pedig külpolitikai téren. 
Nem célja a dolgozatnak Teleki ez irányú lépéseinek taglalása, csupán 
annak megállapítására szorítkozunk, hogy bár látta a veszélyt, s vol
tak ilyen irányú törekvései, nem tudta megakadályozni az Imrédy 
alatt zöld utat kapott s Horthy által továbbra is támogatott katonai 
vezetés törekvéseit sem politikai, sem gazdasági téren. Ez csakhamar 
nézeteltérésre vezetett közte és a katonák, elsősorban a vezér
kar 1938 novemberében hivatalba lépő új főnöke, Werth Henrik között. 
Werth szélsőséges németbarát, a katonai érdekeknek gondolkodás nél
kül mindent alárendelő, ellentmondást nem tűrő vezetése tovább foly
tatta az Imrédy és Rátz által megkezdett utat. Teleki belpolitikai téren 
felvehette a harcot Imrédy demagógiájával, de tehetetlen volt a hadse
reg kiépítéséről és ütőképességének növeléséről, annak erejéről a 
közvélemény számára megtévesztő képet adó propagandával szemben, 
ami korlátlan lehetőséget kapott a sajtóban. Ezt alátámasztotta a csúcs
pontja felé közeledő hadikonjunktúra is. Ekkor, 1939 nyarán az ipari 
termelés volumene 22 százalékkal nagyobb volt, mint egy évvel előtte, 
s a foglalkoztatottak száma 769 000 fővel csúcspontot ért el.63 

A termelés hatásának tovább gyűrűződése folytán ekkor már a 
könnyű- és fogyasztási iparban, sőt a mezőgazdaságban is érezhető 
volt a konjunktúra hatása. 

A hadsereg 1939 nyarán még további kapacitás-emelést követelt az 
ipartól egyrészt, hogy a fokozódó készülődés jegyében a hadsereg 
mielőbb megkapja felszerelési cikkeit, másrészt háború esetén az ipar 
felkészült legyen az utánpótlás zökkenőmentes biztosítására. Bár a 
tavaszi feszültség múltával a katonai parancsnokokat az üzemek
ből visszahívták, s ennélfogva a hadsereg közvetlen befolyása csök
kent, keresték az alkalmat, hogy az ipart mozgósított állapotba helyez
hessék. Nem fogytak ki a követelőzésből, s egyre újabb befektetésekre 
ösztönözték az államháztartást, nem törődve a sokasodó gazdasági ne
hézségekkel. „A konjunktúra alakulása azon fog múlni, hogy az állam 
fegyverkezési és beruházási kiadásait a jelenlegi szinten fogja-e tar
tani. Ez az ipar jelenlegi technikai teljesítőképességének szempontjából 
lehetséges, míg további fokozása nehézségekbe ütközik, mert számos 
üzemág teljes kapacitással dolgozik és szakmunkásokban is némi hiány 
mutatkozik. Az állami beruházások jelenlegi színvonalának fenntartása 

63 Magyar Gazdaságkutató Intézet (továbbiakban MGI) Helyzetjelentése. 1939. 43. szám 
18, o. 

— 247 — 



azonban természetesen nem csupán az ipari teljesítőképesség kérdésén 
múlik, hanem financiális probléma is" — jelentette 1939. nyár végén a 
Gazdaságkutató Intézet.64 

Az ipar vezetői — de maga Teleki és a kormány józanabbul gon
dolkodó tagjai is — jól látták, hogy a termelés felfutása a hadi meg
rendelések legyártása után menthetetlenül meg fog állni. A felduz
zasztott kapacitás kihasználatlansága be fog következni. A probléma 
az volt, lehetséges-e a foglalkoztatottságot fenntartani, az ipart megfe
lelő állami, bár nem közvetlenül a haditermelést célzó megrendelésekkel 
ellátni. Teleki már 1939. május 7-én, Szegeden elmondott választási be
szédében, a hadsereg felszerelésének szükségességéről és az e téren 
elért eredményekről szólva kitért erre a problémára is. A hadfelszere
lési program közeli befejezése után munkanélküliség fenyeget, amit 
el kell kerülnünk. Ez irányban „az előmunkálatok már folynak és 
tudni fogjuk az átszervezést hogyan csináljuk. ..", lehetővé válik, 
hogy „olyan cikkek gyártásának is nekiláthassunk, amelyek nagyszá
mú munkáskezet igényelnek" — nyugtatta meg hallgatóit a miniszter
elnök.65 Konkrétan csak az alföldi tárolómedencék készítését, a Tisza 
szabályozását, a közlekedés fejlesztését tudta említeni munkaalkal
makként, ami nem hathatott túl meggyőzően a jelenlevők számára. 

Az ipari kapacitás további mértéktelen emelése ellen emelte fel sza
vát a Honi Ipar is; értékelve az 1939 nyarán kialakult helyzetet. „Az 
egymilliárdos közmunkák 40—50 százalékát már végrehajtották. Ha az 
államilag megindított nekilendülés üteme lassúbbodik, az ipari terme
lésben visszaesésnek kell beállnia. Ily körülmények között téves be
fektetésnek bizonyulnának a további beruházások".66 

Ugyanekkor az egyre fokozódó német gazdasági expanzió a magyar 
ipar termelésének visszaszorítását követelte, hogy ezzel is biztosítsa 
a német áruk magyarországi exportját. Kunder Antal kereskedelem-
és közlekedésügyi miniszter május 17-i győri beszédében szükséges
nek találta felemelni szavát azon gyászmagyarok ellen, akik azzal ás
sák alá a gazdasági függetlenségünkbe vetett szilárd hitet, hogy német 
gazdasági invázióról beszélnek és a német árukban a magyar ipar 
végromlásának okozóit látják. Az csak természetes — mondotta Kun
der —, hogy a mezőgazdasági kivitel érdekében bizonyos cikkeket az 
ipar kárára is meg kell venni. A behozatalt össze kell egyeztetni az 
ipar érdekeivel. Majd cinikusan hozzátette, nem űzhetünk egyoldalú 
iparfejlesztést.67 

A Kunder és Werth-féle gátlástalan németbérencek jó eszköznek 
bizonyultak a német gazdasági követelések maradéktalan támogatásá
ra. Werth júliusban Németországban tett látogatást, ahol Hitler is fo
gadta. Bár írásos feljegyzés a látogatásról nem maradt fenn, feltehe
tőleg biztosította Hitlert a német hadsereg iránti csodálatáról, s kérte 
támogatását a honvédség hatásosabb felfegyverzéséhez, cserében meg
ígérve a német gazdasági igények messzemenő támogatását. 

64 MGI. 1939. 42. sz. 19. O. 
65 Függet lenség, 1939. má jus 9. 
66 Honi Ipar , 1939. augusz tus 15. 
67 Függet lenség , 1939. má jus 18. 
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A háborús feszültség fellángolása további erőfeszítésekre sarkallta 
a vezérkart. Nem akartak lemaradni az esetleges lehetőségekről, amit 
a német hadigépezet megindulása számukra is jelenthet. 

A háború kitörése új helyzet elé állította a politikai és katonai ve
zetést. A kormány már szeptember 5-én az 1939. II. te. 141. §jban nyert 
felhatalmazásánál fogva életbe léptette a kivételes hatalmat. A hon
védelem érdekét szolgáló termelés biztosítása érdekében az üzemeket 
termelésük folytatására és az alkalmazottakat az üzemben való meg
maradásra kötelezte, s katonai büntető hatalom alá helyezte. 

Ezúttal késedelem nélkül, már szeptember 1-én megjelentek a hadi
üzemekben az üzemi katonai parancsnokok és a honvédelmi miniszter 
utasítása a tulajdonosoknak, miszerint „a honvédelemről szóló 1939. 
III. te. alapján üzemét honvédelmi munkára igénybe vettnek nyilvá
nítom. Ennek alapján Cím üzemét működésének továbbfolytatására 
kötelezem és a hadiüzem személyzetét katonai vezetés alá helye
zem . . .", „minden olyan személyt, aki tizennegyedik életévét betöl
tötte és még hetvenedik életévét túl nem haladta, honvédelmi munkára 
igénybe veszem és elrendelem, hogy a törvényes következmények ter
he alatt a további intézkedésig eddigi szolgálati viszonyukban meg
maradjanak és a kapott parancsok értelmében tovább dolgozzanak".68 

Már szeptember 15-én megjelent a HM-nek, a „Fr. 6." számú „uta
sítás" szellemében készült, a katonai parancsnokok ügykörét az adott 
helyzetben szabályozó rendelete. Ez lényegében megismételte a már 
ismert utasításban foglaltakat. Részletesen intézkedett az üzemi mun
kászászlóaljak azonnali megalakításáról, valamint a közelmúlt hibái
nak elkerülése végett a felmentett alkalmazottak névjegyzékének 
azonnali és gondos elkészítéséről, illetve felülvizsgálatáról és a had
testparancsnokságoknak való megküldéséről. A parancsnok kötelessé
gévé tette, hogy adandó esetben a mozgósított felmentettek behívóját 
a kiállító parancsnokságnak azonnal küldje vissza. Nincs módunk arra, 
hogy mindazt felsoroljuk, ami a parancsnokoknak megküldött „ügy
kör szabályozás"-i átiratban található, ami szinte minden pontjában a 
parancsnoknak a munkások feletti hatalmát hangsúlyozta.69 A nyugál
lományú vagy tartalékos, sok esetben a hadseregből kiszuperált, az 
üzemben folyó munkához nem értő jobboldali, sőt nyilas beállítottságú 
katonai parancsnokok éltek is a lehetőségekkel, s igyekeztek maximális 
hatalmat gyakorolni beosztottaik felett, ami együtt járt a visszaélések
kel és korrupciókkal. Álljon itt jellemzőként egy részlet a Loden 
Posztógyár katonai parancsnokának, 1939. szeptember 12-én, a mun
kásoknak felolvasott napiparancsából, amelyben közli velük, hogy „a 
mai nappal átveszem az üzem minden irányítását a műszaki igazga
táson kívül. E tekintetben egyszerűen diktálok és akinek ez nem tet
szik, az legyen szíves, szóljon . . . minden marad egyelőre a régiben, 
mert a mai állapot egy komoly előkészület arra, hogy mozgósítás 
esetén minden, már most kiadott intézkedésemet begyakorolva azon
nal egy gombnyomásra életbe léptethessem. Ez az időpont lehet hol

es HL. Hadiüzemi parancsnokok iratai 1/80. HM. Ein. 17. — 1939/44 604 
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nap vagy ki tudja mikor, de bármikor jön el, fel kell készülve len
nünk arra, az elért begyakoroltságunk hasznát minden pillanatban, a 
kapkodások és zavarok idejében is nyugodtan használhassuk, mint 
munkánk gyümölcsét. Senki se törje a fejét, hogy miért kell ezt vagy 
amazt ezután elvégeznünk, a fejtörés az én dolgom, a ti és hazánk 
érdekében. Ti csak a parancsok teljesítésén gondolkodhattok. Ne fe
ledjétek, hogy t i mind bevonult katonák vagytok és így teljesítitek 
kötelességeteket. Aki benneteket megbont ez érzésben vagy az ellen 
lázít, azt azonnal jelenteni kell. Politika az üzemben minden részről 
tilos, a legszigorúbban megbüntetem az ellene vétőt. A gyülekezési 
jogotok megszűnt, mert bevonult katonák vagytok, s a katona nem 
politizálhat."70 E pökhendi, gőgös hangú förmedvényben kifejtett 
szellem nem volt elszigetelt jelenség, hanem jellemző a katonai pa
rancsnokok mentalitására, akiknek megkezdődött egész a felszabadu
lásig terjedő működésük. Meg kell jegyezni, hogy a katonai vezetés 
elképzeléseinek tökéletesen megfelelt ez a hang és módszer, ebben 
látták zálogát, hogy befolyásukat és terrorjukat az üzemekben mara
déktalanul érvényesíthessék. 

Szeptemberben meg kellett alakítani az üzemi munkásalakulatokat. 
Az Egyesült Izzóban pl. egy Sass nevű százados katonai parancsnok 
vezetésével 2 zászlóalj alakult. A zászlóaljak, az üzemben dolgozó tar
talékos tisztek parancsnoksága alatt, műhelyek szerint 4—4 századra 
oszlottak. Ezek további tagozódása osztagokra és rajokra, a munkaszer
vezet szerinti vezetők parancsnoklásával történt. A zászlóaljak élén 
Sass szds. vezetésével a parancsnokság állt, amelybe — Aschner Lipót 
igazgatóval az élén — beletartoztak az üzem műszaki és gazdasági 
vezetői.71 

Miközben az üzemekben megtörtént a „honfoglalás", a magyar ipar 
egén sűrű viharfelhők gyülekeztek, amelyek eloszlatása meghaladta a 
katonai intézkedések körét. A nyersanyagellátás gondjai, az emelkedő 
árak, most fokozottan nehezedtek a kormányzatra. A folyamatban 
levő megrendelések legyártása, a hadsereg felfegyverzésének befe
jezése veszélybe került. Az iparügyi miniszter a szeptember 20-ra 
összehívott gazdasági minisztertanácson vázolta a veszélyes helyzetet. 
Ä különböző anyagok zárolásáról megjelent rendeletek, valamint az 
iparcikkek árait az augusztus 26-i árszintben rögzítő intézkedések, 
ahelyett, hogy javítottak volna, rontottak a helyzeten. A zárolás fo
lyamán a beszerző vállalatnak az anyagok feletti rendelkezése kockáza
tossá vált, ugyanakkor a világpiaci árak, a valuta árfolyam, a szállítási 
költségek növekedése következtében az anyagok ára pengőben 20—50 
százalékig terjedő emelkedést mutat, amiből már az augusztusi árakon 
termékeket előállítani nem lehet. így az ipar — mivel az árakat nem 
emelheti — tartózkodni fog a külföldi anyagok beszerzésétől. Ennek 
következménye lesz az anyagok elrejtése és az ezekkel való spekuláció. 
Különösen érzékenyen fogja érinteni ez a helyzet a kisebb üzemeket 
és iparosokat, akik máris nehézségekkel küszködnek. Ilyen körülmé-

70 HL. Hadiüzemi pk-k iratai 1/80. 
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nyék között — mondotta Bornemissza — az eddigi félintézkedé
sek helyett „el kell határozni magunkat arra, hogy a kényszergazdál
kodásnak igen nehézkes gépezetét az egész vonalon megindítjuk, mert 
ez esetben a legfontosabb katonai és privát szükségletek kielégítését 
biztosíthatnánk' '.72 

A pillanatnyi nyersanyaghelyzetről szólva példaként a textilipar 
állapotát hozta fel. Ágai közül a 31 000 főt foglalkoztató pamutipar 
fonó és szövő ágában a meglevő anyagkészlet a zárolás pillanatában 
már csak 3 hónapos foglalkoztatást tett volna lehetővé. A zárolás 
további rendelkezéséig 2 hétre elegendő nyersanyag feldolgozását 
engedélyezte. A határidő lejártával olyan újabb anyagfelhasználási 
lehetőséget kapott az ipar, amely 50 százalékos termelést tet t lehetővé, 
ami több ezer ember kenyerét veszélyezteti. „Minthogy pedig határo
zott és tervszerű kényszergazdálkodás bevezetése nélkül, olyan intéz
kedést nem tehettünk — mondotta Bornemissza —, mely ilyen tömeg 
kenyerét vonná el, kénytelenek leszünk az anyag eddigi keretek között 
való feldolgozására, legalábbis, további 1 heti határidőt adni".73 A zá
rolás pillanatában meglevő készletből 1 havi már elfogyott, anélkül, 
hogy újabb készletek beszerzéséről, valamint racionálisabb felhaszná
lásáról határozott intézkedések születtek volna. A legfontosabb a kül
földről való beszerzést minden eszközzel előmozdítani, s a felhasznált 
pamutot pótanyagokkal való keverését megkezdeni. A gyapjúiparban is 
a legfontosabb feladat és egyben megoldás a pótanyagok felhasználása 
mind a katonai, mind a polgári szükségletek kielégítésénél oly mérté
kig, ami a minőséget lényegesen nem rontja. A folyamatban levő 
100 000 egyenruha gyártásához anyagot így is csak úgy lehet bizto
sítani, ha a gyapjút polgári célra dolgozó gyáraktól rekvirálják. A len
cikkek gyártása is — a belgiumi és hollandiai beszerzés megszűnte 
folytán — csak a polgári igények rovására lehetséges.74 

Még súlyosabb a helyzet a nyers- és készbőr beszerzése terén. A 
hazai gyártás csak az ipar szükségletének 25 százalékát tudja fedezni. 
A külföldi import majdnem teljesen megszűnt. A teljes hiány csak két 
hónap múlva fog jelentkezni, illetve a zárolási rendelet két heti zavar
talan munkát biztosít. Itt is pótanyagok jöhetnek szóba.75 

A gumi és fém utánpótlás is teljesen bizonytalanná vált. A fémek 
jelentős része — réz, ón stb. — legnagyobb része külföldről, sőt ten
gerentúlról érkezett. „Ma a fémutánpótlásban bekövetkezett fennaka
dással egyidejűleg olyan nagymérvű honvédelmi megrendelések tör
téntek, amelyek fém igényeinek kielégítésére az országos készletek nem 
elegendők".76 Amennyiben lényeges változás nem áll be, csak az állami 
készletek teljes felhasználásával, a polgári igények teljes kikapcsolásá
val lesz egy ideig az igény kielégíthető. A meglevő és beszerezhető 
fémkészletet a katonai rendelések gyártásához kell biztosítani, s bizo-
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nyos polgári cikkek gyártását le kell állítani. Ezen gyárak fölös mun
kásait más iparágban kell elhelyezni. 

A hazai termelés fokozásában és a behozatal állami ellenőrzésé
ben látta a megoldást a vegyi cikkek hiánya megszüntetésének módját 
illetően is. 

Az előterjesztéshez hamar hozzáfűzték véleményüket a katonák. 
A levelet, amelyben Teleki Pált tájékoztatták a nyersanyaghelyzettel 
kapcsolatos véleményükről, a III. csoportfőnök készítette és Bartha Ká
roly honvédelmi miniszter írta alá. „Tudomásomra jutott — írta Bartha 
—, hogy az iparügyi miniszter úr szűkös nyersanyaghelyzetünkre való 
tekintettel a gazdasági miniszteri értekezleten előterjesztést tett a 
tervgazdálkodás bevezetésére az ő vezetése alatt. Az előterjesztéshez 
a magam részéről teljes mértékben hozzájárulok."77 

A továbbiakban kifejtette a kérdéssel kapcsolatos meglátásait és 
megoldási javaslatát. Megállapította, hogy a háború folytán Anglia ál
tal ellenőrzött vonalakon befagyott nyersanyagimport következtében 
nyersanyagzavarok álltak be, ami a folyamatban levő honvédségi 
rendeléseket veszélyeztetik. Ezért mindent el kell követni, hogy „a 
már kiadott honvédelmi megrendelések zavartalan lebonyolítása, eset
leg újabb hadi megrendelések kiadhatása, de a legfontosabb polgári 
szükségletek biztosítása végett is, nyers- és üzemanyag-készleteinket 
sürgősen és lehető nagy mértékben gyarapítsuk".78 A célravezető csak 
egy központi irányítás alatt levő tervgazdálkodás lehet. 

A honvédelmi miniszter ezután a következő sürgős és radikális ha
tásukat azonnal éreztető intézkedéseket kérte Telekitől: az üzemekben 
meglevő mozgósítási készletek felhasználása után állami készletekkel 
kell biztosítani a hadianyaggyártás folyamatosságát; Olasz- és Német
országból — bár a németek ezt egyelőre megtagadták — „áldozatok 
árán" is lőszert vásárolni, hogy ezzel nyersanyagot takarítsunk meg; 
a vállalatok kapjanak felszólítást, hogy üzleti összeköttetéseik felhasz
nálásával a Magyar Nemzeti Bank által rendelkezésre bocsátott valu
táért nyers- és üzemanyagot vásároljanak „állami irányítás és ellen
őrzés mellett" (sic!).79 Ennél a pontnál a honvédelmi miniszter „en
gedményekre" is hajlandó volt — mondván —, biztosítani kell a vál
lalatokat, hogy az anyagárak emelkedését „kellő ellenőrzés mellett" 
Készáruikba bekalkulálhassák. Erőfeszítéseket kell tenni a pótanyagok 
minél szélesebb körű elterjesztése és felhasználása érdekében, még a 
minőségrontás árán is. Be kell vezetni a legmesszebbmenő takarékos
ságot a nyers- és üzemanyagokban. Le kell állítani a magángépkocsi
kat. A gazdasági tárcáknak oda kell hatni, hogy olyan közszükségleti 
cikkek gyártását, amelyek nem okvetlenül szükségesek, meg kell szün
tetni. Hogy minél több élelmiszer-felesleggel rendelkezzen az ország 
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a nyersanyag- és devizabeszerzés céljára, azonnal be kell vezetni az 
élelmiszer- és esetleg a ruha-, cipőjegyeket.80 

Egyszóval Bartha — nem törődve ennek politikai és társadalmi ha
tásával — a kormány demagógiájának középpontjában álló gazdasági 
konjunktúra kellős közepén a legszigorúbb hadigazdaság azonnali beve
zetését javasolta a miniszterelnöknek. 

Bartha még néhány hatásukban „csak később" jelentkező javaslat
tal is előállt. Fel kell venni a kapcsolatot a Szovjetunióval, s meg kell 
tudni, milyen úton és fizetési feltételek mellett szerezhetők be nyers
anyagok. Nagyszabású tervet kellene készíteni, s ennek keretében eset
leg kb. egy évi teljes hadigyártási és polgári nyers- és üzemanyag
szükségletünket be lehetne szerezni. A meglepőnek tűnő ajánlat mö
gött — mint erre Kádár Gyula is rámutat visszaemlékezésében 
— a szovjet—német szerződés utáni első meglepődéséből ocsúdó 
katonai és politikai vezetésnek az a megítélése leledzett, hogy az 
egyezmény az angol diplomácia teljes vereségeként, megszüntette a 
Németország körül kialakuló bekerítési politikát, s megnyitotta Német
ország számára az orosz nyersanyagforrásokat. Ilyen körülmények kö
zött, a német orientáció fenntartása mellett, a magyar áham részére 
is lehetővé válik a gazdasági kapcsolatok szorosabbá tétele a Szovjet
unióval.81 

Ezen túlmenően széles piackutatást végző bizottságok kiküldését ja
vasolta Bartha, elsősorban a semleges országokba, hogy ott felderít
sék a cserekereskedelem adta lehetőségeket. Ennek konkrét kifejtésére 
nem vállalkozott, mert ő sem tudta, hogy a búzán, állati termékeken, 
bauxiton kívül, aminek kivitele már szerinte is teljes egészében fog
lalt, milyen cikkeket ajánlhatnának fel cserében. 

Sürgette a hazai pótanyagok, valamint olaj- és nyersanyagoknak 
nagyobb intenzitással való tudományos kutatását, illetve feltárását. 
Különösen az olyan „eddig fel nem tárt nyersanyag telepeink, mint 
pl. a gyöngyösoroszi horgany- és ólombánya (sic!) feltárását azonnal 
meg kell kezdeni".82 De fejleszteni kívánta a vegyiipart és ezzel együtt 
a lőszergyártást is, amelyek megfelelő kifejlesztése esetén még export
lehetőségekre is kilátás lenne. 

A pánikhangulat mindenesetre ekkor még korainak bizonyult. A 
nyersanyagellátás hirtelen támadt nehézségei csak néhány üzemben 
vezettek időleges zavarokhoz, ami nem gátolta, hogy az ipari, termelés 
az őszi hónapokban tovább növekedjen. Az 1939 szeptemberi külke
reskedelmi forgalom az előző hónaphoz képest 35 százalékos (ezen 
belül a behozatal 5 százalék) visszaesést mutatott ugyan, viszont októ
berben, nem utolsósorban a visszatartott áruk meginduló forgalma ré
vén, már 32 százalékos (ezen belül a behozatal 17 százalék) emelkedést 
ért el a szeptemberi megtorpanáshoz képest.83 Az európai külkereske
delemben a blokádháború következtében alkalmazkodási folyamat jött 
létre, ami a tengerentúli kereskedelem új útvonalainak kialakítását, 
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valamint új, elsősorban a szomszédos és semleges államok piaci lehe
tőségeinek felkutatását te t te szükségszerű feladattá a magyar gazdaság 
számára is. 

Az Iparügyi Minisztérium — tekintettel a nyersanyagzavarokra — 
rangsorolta az üzemeket, illetve megállapította az azokban gyártott 
hadianyagok és egyéb cikkek előállításának fontossági sorrendjét. Első 
helyre teték a lőszer- és gépjárműgyártást. Minden továbbit ennek 
rendeltek alá. Fokozta a nehézséget, hogy a leganyagigényesebb „Bo
tond", ,,Toldi" és löveggyártás ekkor indult meg teljes kapacitással, és 
mivel már súlyos időzavarba került, a vezérkar szünet nélkül sürgette 
a munkálatokat. 

A minisztérium, bár az export lehetőségek minimálisra zsugorod
tak, megállapította az esetleges export lehetőségek szempontjából 
szóba jöhető államok sorrendjét is. Támogatták az USA-ba, Dél-Ame
rikába, illetve minden olyan államba menő exportot, amelyből „sza
badon transzferálható, ún. nemes deviza (lehetőleg USA-dollár) folyik 
be". Az MNB nemes devizakészlete ugyanis fogytán volt. Ugyanakkor 
egyre több nyersanyagot csak ennek ellenében lehetett beszerezni. Az 
első ijedelem után ugyanis kiderült, hogy a nyersanyagforrások nem 
zárultak teljesen le, de azok főként tengerentúli beszerzése végtelenül 
megdrágult és komplikálttá vált. Kétségkívül bebizonyosodott az is, 
hogy a német és olasz nyersanyag és hadianyag-szállításokra még ke
vésbé lehet számítani, mint azelőtt. 

Az üzemektől egymás után érkeztek a minisztériumba jelzések a 
nyersanyagbeszerzés nehézségeiről. A nyersanyagszállító cégekkel, el
sősorban a tengeren túl, a kapcsolatot felvették, de azok feltételei igen 
súlyosak. Drágán, maximális biztosítékot követelve voltak hajlandók 
szállítani. Ezért a gyárak koncentrált támadást indítottak, hogy a folya
matban levő rendelések árának emelését a HM ismerje el. „Egyes szállí
tóink az általány helyzetben bekövetkezett változás miatt visszalép
tek — a gyár a beszerzésekért mindent elkövet, de a nyersanyag árak
ban és szállítási költségekben olyan nagymértékű emelkedések mutat 
koznak, amelyek a HM szállításokra megállapított egységárakban fe
dezetet nem nyerhetnek"8 '1 — jelentette szeptember 28-án a WM. 
Majd egy hónappal később: „A beszerzések a régi árakon nem voltak 
lehetségesek, sőt régebbi megrendeléseket is storníroztak a szállítók." 
— Még nem jöttek be a rendelt anyagok, s „hogy milyen áron és 
mennyit fogunk ezekből megkapni, ma még nem tudhatjuk bizto
san".85 Novemberben — a tengeren túlról érkező anyagok megérkezte 
után — újabb sürgető kérés a HM-hez: a lőszergyártásnál „a nyers
anyagdrágulásokból folyó árdifferencia folyósítására igen sürgős szük
ségünk van, mert hiszen a rendelésekkel kapcsolatos előlegekre főleg 
a nyersanyagbeszerzéseknél van szükségünk, ezek az előlegek pedig 
a régi egységárakon kiszámítva nem nyújtanak kellő fedezetet. Tekin
tettel arra, hogy az anyagok beszerzésével nem lehetett késedelmes
kedni és ezeknek lebonyolítására rengeteg pénzre van szükségünk, 
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igen sürgős volna ránk nézve az árdifferencia ügyének rendezése, ezért 
nemcsak a HM illetékes tényezőit voltunk bátrak sürgős elintézésre 
kérni, hanem eljártunk az ÁKB úrnál is, ahol azt a meglepő felvilágo
sítást kaptuk, hogy a HM részéről még nem kaptak értesítést az emlí
tett ügyek elintézésére."68 A fenti példa nem egyedi eset. Nagy- és kis
üzemek egyaránt hasonló kérésekkel ostromolták a HM-et, de kérésük 
nehezen talált meghallgatásra. A HM bár kénytelen volt belátni, hogy 
felárat kell fizessen, ehhez azonban póthitelre volt szükség, mert az 
amúgy is túllépett beruházási hitelek erre nem voltak elegendőek. 
Mielőtt azonban a póthitelből származó felárakat az üzemek rendelke
zésére bocsátották, az ÁKB közreműködésével vizsgálatokat rendeltek 
el. Ezek célja az volt, hogy a megrendeléskor kiadott előlegekre hi
vatkozva lehetőleg minél később kelljen az árdifferenciát kifizetni. 

Az ÂKB által megvizsgálandónak tartot ták: 
— nem volt-e a vállalkozóknak a múltból maradt készlete, melyből 

részben vagy egészben a megrendelést teljesítette; 
— idejében gondoskodott-e a szükséges nyersanyagok biztosítását 

célzó intézkedésről ; 
— az igény megfelel-e a valóságos áremelkedésnek. 
Amennyiben mindezen kritériumoknak a gyártó cég megfelelt, ak

kor is a megrendelés kiadásakor már kapott előlegekre hivatkozva, az 
AKB csak a rendelt anyagok teljes leszállítása után állapította meg a 
felárakat.87 A kiegyenlítés ezek után csak hosszadalmas, bürokratikus 
eljárások után realizálódhatott, ami végtelenül kellemetlenül érintette 
az ipart. 

Ezt a helyzetet tükrözi az Ipartestületek Országos Központja (IOK) 
által 1939 novemberben a HM-nek ismételten benyújtott és elutasított 
kérés, miszerint a HM előleget bankgarancia nélkül, vagy legalább 
50 százalék erejéig terjedő garanciával adjon, mivel a szállítók — 
akik eddig 30—120 napig hiteleztek — most, a háborús helyzetre való 
tekintettel, csak készpénz vagy előleg fizetése mellett adnak anyagot, 
ami a termelést tőke híján megnehezíti, sőt szinte lehetetlenné teszi 
a kisebb cégek számára.88 

Az Iparügyi Minisztérium időközben kimutatást készített az ország 
nyersanyagszükségletéről. A különböző nyersanyagokat és azok meny-
nyiségét tartalmazó kimutatás a folyó hadianyag megrendelések szük
ségletét vette alapul. Ez már korábbi helyzetkép kiegészítéseképpen 
novemberben terjesztették Teleki elé.89 

A kimutatást Bartha levele kísérte, melyben a honvédelmi minisz
ter korábbi levelére hivatkozott, ahol már felhívta a figyelmet 
a kérdés fontosságára. Most azt javasolta, hogy a Külügyminisztérium, 
Kereskedelmi- és Közlekedésügyi, Iparügyi, Pénzügyi-, és Hon
védelmi Minisztérium szakértőiből álló bizottságot kell létrehozni a 
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nyersanyagok beszerzésének lebonyolítására. Visszatért az orosz beszer
zések kérdésére is, javasolta, hogy „kíséreljük meg Oroszországból ál
talában 6 havi nyersanyagszükségletünket oly anyagokból biztosíta
ni, illetve beszerezni, melyek ott rendelkezésre állanak".90 Nézete sze
rint az onnan beszerezhető anyagok értéke 100 millió pengőre tehető. 
Ellenértékként magyar ipartermékek exportja volna felajánlható. A 
hajógyárak például évi 12 millió pengő értékben volnának képesek 
uszályokat szállítani. Meg kellene állapítani a jegyzékben foglalt anya
gok közül, melyek lennének a Szovjetunióban, s melyek máshol be
szerezhetőek. 

Befejezésként nyomatékosan felhívta Teleki figyelmét, hogy a „há
borús veszély ma még mindig fennáll, s ezért egy háborús konfliktus
ban való részvételünk esetén sikeres működésünk egyik alapfeltétele 
a hadiipar zavartalan működésének biztosítása, vagyis a nyersanyag
kérdés előzetes megoldása".91 

A Szovjetunióval való kereskedelmi kapcsolatok kiépítésének gondo
lata az ipari körökben is felmerült. „A Szovjetunió nyersanyagforrásai 
Magyarország számára nagy jelentőségűek, de a szovjet rendelésekről 
sem lehet megfeledkezni, amelyek kétségtelenül jó munkaalkalmat je
lentenek, a vas- és gépipar (vasúti kocsi, hajók, vascsövek stb.) az el
sősorban érdekelt" — írta Guothfalvy Dorner Zoltán a Nemzeti Üi~ 
ság 1940. szeptember 18-i számában. 

A nyersanyagbeszerzések lassan normalizálódtak, az ipar működése 
egyelőre többé-kevésbé biztosítva volt. November 17-én az iparügyi 
miniszter irányításával felállították az ipari nyersanyag-gazdálkodási 
bizottságokat az egyes iparágakban. Ezen bizottságok elnökei alkották 
az ún. központi bizottságot, az ország nyersanyaghelyzetének legfőbb 
irányítóját.92 

Az 1939. december 18-án összehívott LHT ülés azzal a feladattal ült 
össze, hogy a különböző tárcák tevékenységére bontva, azok hatáskö
re szempontjából vizsgálja meg az országmozgósítás 1939. december 
végi helyzetét. A széles, katonai és társadalmi mozgósítás szinte min
den területét felölelő témakörből azúttal a gazdasági élet és ezen be
lül is a szorosabban vett ipari mozgósítás helyzetének vizsgálatát ra
gadjuk ki. Az összegezést a vezérkar értékelése alapján állították össze, 
így maradéktalanul tükrözi annak véleményét. 

Elégedetten állapítja meg az előterjesztés, hogy végre szeptember 
óta „a magyar ipar jelenleg szervezési téren, gyártás tekintetében 
pedig főleg a lőszeripar tekintetében, a mozgósítás állapotában van". 
Szervezési téren a mozgósítás teljes értékű, hiszen „valamennyi hadi
üzem katonai vezetés alá van helyezve, élén katonai parancsnok áll, 
a hadtestparancsnokság ipari előadói a helyükön vannak. Az üzemek 
kötelezve vannak működésük továbbfolytatására, az alkalmazottak 
pedig honvédelmi munkára igénybe vannak véve".93 Emellett azon-
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ban gyártás tekintetében a termelés még nem felel meg a „háború 
esetén elérendő termelési helyzetnek". A hadiipar 1940. áprilisáig a hon
védségi „M" hadrend állandékánák gyártásával van elfoglalva (opti
mista megítélés — D. L.), a háborús utánpótlás számára történő gyár
tásról egyelőre szó sem lehet. A nyersanyag-utánpótlás problémája 
fennáll, s ha ezen a téren változás nem áll be, a gyártás ütemének 
csökkenése, esetleg teljes leállása fog bekövetkezni. A kereskedelem
ügy is hibás abban — mondta ki az első elmarasztaló szentenciát a 
tájékoztató —, hogy a közellátás és nyersanyag-biztosítás rendezetlen. 
Megkapja a magáét az Iparügyi Minisztérium is, mert bár a honvédel
mi törvénynek az ipari mozgósításra vonatkozó irányelvei s azok vég
rehajtási utasítása elkészült, azt még sem adták ki, mert az iparügy 
végül nem tartotta megfelelőnek és most újat készít. De hasonlókép
pen elmaradtak más minisztériumok is a megfelelő intézkedések 
kiadásában.94 

A továbbiakban a tájékoztató „szerzői" summázzák véleményüket 
az egyes minisztériumok, illetve azok munkatársainak megértéséről, 
munkakészségéről, amivel az országmozgósítás munkálataihoz hozzáll-
nak. A miniszter urak részéről teljes az egyetértés, ellenben az egyes 
minisztériumok fő tisztviselői „az országmozgósítás munkálatok fon
tosságát nyilván meg nem értve, azok iránt nemcsak közönyüket, de 
egyenesen ellenszenvüket nyilvánítják. így az ügyek gyors, sima elin
tézését bizonyos hatásköri féltékenykedési szempontokból késleltetik. 
Az LHT által megadott határidőket nem tartják be, sőt azt magukra 
nézve sértőnek tekintik. A legjellemzőbbek egyes tisztviselők ily értei-
mű kijelentései: „A külpolitikai feszültség enyhült, nem érdemes a dol
gokat siettetni! A katonák miért oly idegesek?"95 Különösen a Beliigy-
és Földművelésügyi Minisztériumot marasztalták el, mivel itt, ellen
tétben a többi érdekelt minisztériummal, a katonai vezetés nem érvé
nyesül megfelelő módon. Ennélfogva a munka szervezése és irányítá
sa itt nem lehet a honvédelmi érdekeknek megfelelő. 

Ami ezután következik az előterjesztésben, az Werthnek a nyílt ka
tonai diktatúra bevezetése iránti követeléseként értékelendő. A jövő
re nézve meg kell valósítani, hogy az országmozgósítás minden terü
leten befejezést nyerjen — követelte. Minden tárcánál meg kell ér
tetni az „okvetetlenkedőkkel", a felelőtlen tisztviselőkkel, hogy mu
lasztásaik tovább nem tűrhetők. Át kell szervezni a „bonyolult és el
avult" közigazgatást, amely lehetővé teszi, hogy munkafegyelem hiá
nya, pontatlanság, a határidők be nem tartása során a felelősségre
vonás elmaradjon. Ez viszont csak úgy érhető el, ha megfelelő módon 
biztosítják, hogy minden érdekelt minisztériumban az „o.m. osztály 
vezetője katona legyen, és az o.m. ügyek irányításával megbízott fő
tisztviselőn át a miniszternél is legyen előadási és javaslattételi joga. 
Csak így 'biztosítható, hogy az o.m. szempontok az illetékes miniszter 
intenciójának megfelelően maradék nélkül gyorsan és biztosan érvé
nyesüljenek, valamint, hogy az áldatlan hatásköri féltékenykedések 
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kiküszöböltessenek" és „ . . . minden mulasztás a legszigorúbban meg 
legyen torolva".96 

Az Iparügyi Minisztérium XVII. (HM 17.) osztályából „hadiipari 
mozgósítási csoporť'-ként, egy tábornok vezetése alatt, ki kell alakí
tania 17/a osztályt az üzemi szervezés és hadiipari munkák irányításá
ra; a 17/b-t az üzemmozgósítási, a 17/c-t pedig a nyersanyagbeszerzési 
ügyek intézésére. 

A hadiipar teljesítőképességének emelése keretében elsősorban — 
e gy új gyár felállításával is — növelni kell a lőpor- és robbanóanya
gok gyártását, s minden rendelkezésre álló eszközzel fejleszteni kell 
a gépjármű, harckocsi- és repülőgépgyártást. „A legutóbbi tapasztala
tok alapján ezekben a fegyverekben is függetleníteni kell magunkat 
a külföldtől. Ha ezt nem kezdjük el, a jövő év végénél hamarább tel
jesítőképes ipar nem állhat rendelkezésünkre" — követelték.97 Mivel 
ez nagy nyersanyagigénnyel járt, hosszan sorolták elképzeléseiket, 
hogy véleményük szerint hol, milyen nemes fémek (antimon, ólom, 
horgany stb.) hazai lelőhelyeinek feltárásával lehetne a nyersanyag
helyzeten segíteni. Javasolták továbbá a vegyi alapanyagokat gyártó 
vegyi, és a gépjármű program lebonyolítását végző vas- és fém
feldolgozó nagyüzemek kapacitásának fejlesztését. A megvalósítás 
költségkihatására a vezérkar szerint az iparügy „illetékes" osztálya már 
tervet is készített. Ennek részletezését természetesen nem közölték. 
A finanszírozásról lévén szó, felhívták a figyelmet arra is, hogy meg
felelő előlegekkel lássák el a hadianyag-megrendeléseket végző válla
latokat, hogy a termelés megkezdése zökkenőmentes legyen.98 

A külföldi nyersanyagbeszerzés nehézségeire való tekintettel „csak" 
két havi nyersanyag-tárolásra kívánta kötelezni a vezérkar a válla
latokat. Mivel ez tőkeszegénység miatt nehézségekbe ütközik, ezért a 
„pénzügyi kormányzatnak megfelelő hitelkonstrukcióval kellene e té
ren az ipar segítségére sietni". Az állami nyersanyagbeszerzési akciót 
pedig „oly mértékben kell kifejleszteni, hogy a külföldi nyersanyagok
ból az országban összesen legalább 6 havi készlet álljon rendelkezésre". 
Ennek lebonyolítása természetesen a pénzügyi, illetve a külügyi tárca 
feladata, mivel a tengerentúli beszerzés nehézzé vált.99 

Tipikus esete ez annak, amikor nem tudja a bal kéz, mit csinál a 
jobb. Ügy látszik, a nagyvonalúan intézkedő vezérkari urak nem vol
tak tisztában, vagy nem akartak szembenézni azzal a ténnyel, hogy a 
megnövekedett anyagárakból származó többletköltségeket már csak 
póthitelek révén, nagy nehézségek árán tudták a vállalatoknak fizet
ni, komoly nehézségek elé állítva a fegyverkezési program végrehaj
tását. 

A vezérkarnak ez a realitásokkal nem számoló, a teljes katonai dik
tatúra kiépítésére törő, az ország gazdasági erejének eddigi maxi
mális kihasználását is felülmúló követeléseit tartalmazó, és az LHT 
által komolyabb ellenvetések nélkül elfogadott „tájékoztatója" méltán 
ejtette kétségbe Telekit és a magyar gazdasági és politikai élet józa-
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nabbjait. A politikai jobboldalnak Imrédytől a nyilasokig terjedő front
ja egyre inkább a fasiszta Németország bűvöletében élve — készen a 
német agresszív háborús tervekhez való bármikori csatlakozásra — 
együtt üvöltött a Werth-féle katonai vezetéssel, és a fasiszta dikta
tórikus intézkedések bevezetésétől várta céljai megvalósítását. 

A katonai vezetés előretörésének, az ország irányításának minden 
területén való térhódításának tanúi vagyunk. A fennálló háborús ve
szély jelszava és a kivételes hatalom ürügyén a Werth vezette vezérkar 
elérkezettnek látta az időt, hogy további lépéseket tegyen befolyásá
nak érvényesítésére a politikai és gazdasági élet minden területén. Mé
lyült a szakadék a katonai és politikai vezetés, személy szerint Werth és 
Teleki között. A kormányelnököt a helyzet alakulása a lemondás gondo
latáig vitte. Horthyhoz írt levelében — 1940 szeptemberében — vázolta 
a kialakult helyzetet, feltéve a kérdést: a miniszterelnök avagy a ve
zérkar főnöke felelős-e a magyar politikáért? „Tizennyolc havi türel
mes tapasztalat alapján, jól átgondoltam és teljes felelősségem érzeté
ben mutattam rá már eddig is — írta Teleki Horthynak —, hogy 
Magyarországon jelenleg két kormányzati apparátus és két kormányzat 
van: az egyik a törvényes, a másik a közigazgatás majdnem minden 
ágára kiterjedő katonai kormányzat, amelynek működését a törvényes 
kormányzat áttekinteni és ellenőrizni nem tudja. Türelemmel és ta
pintattal valahogy el tudtam lavírozni ezen nehézségek között, habár 
természetesen korántsem tudtam elhárítani az államigazgatásra és kü
lönösen gazdasági életünkre gyakorolt számos igen káros dolgot."100 

Miközben Teleki kétségbeesett kísérleteket tett a teljes német elkö
telezettség mértékének csökkentésére, az angolszász kapcsolatok fenn
tartása és az angolokkal kötött dugáru egyezménnyel101 igyekezett a 
tengerentúli anyagbeszerzéseket biztosítani, a katonai vezetés Berlin
ben önállóan intézkedett és a kormány tudtán kívül próbálta irányí
tani az ország külpolitikáját, s katonai szállításokról tárgyalva — mint 
Teleki ezt is felpanaszolta — „külkereskedelmi területre tévedt, és 
olyan kiviteli és behozatali megállapodásokat létesített, amelyek első
sorban a külügy-, kereskedelemügyi, és iparügyi miniszterek hatás
körébe tartozik, s amely megállapodásokat az illetékes minisztériu
mokkal előzetesen még csak nem is ismertette. A Berlinben elhangzott 
ígéreteket a később folytatott magyar—német külkereskedelmi tárgya
lásokon természetesen már nem lehetett visszavonni".102 

Nem meglepő ilyenformán, hogy a katonák panaszt emeltek az 
LHT-nak a gazdasági helyzetet reálisabban szemlélő, a nehézségeket 
látó és azokat a maguk módján áthidalni igyekvő „tisztviselők" ellen, 
akik nem voltak elragadtatva az ilyen kérdésekben nem járatos, ötle
teiket a hatalom helyzetéből elfogadtatni akaró katonák iránt. 

Közben 1939. év végétől a külkereskedelem fő törekvésévé vált a 
nyersanyag-behozatal biztosítása és tartalékok gyűjtése. Ez méginkább 
nehézzé vált Olaszország hadba lépése után, amikor az olasz kikötők 
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kiesésével csak kerülő utakon sikerült a tengerentúli nyersanyagokhoz 
hozzájutni. A tengerentúli kereskedelem spanyol és portugál kikötőkre 
korlátozódott. Az utak veszélyessége végtelenül megdrágította és le
lassította a nyersanyagszállítást. Sokszor hetekig tartottak vissza nyers
anyagot a lisszaboni és más kikötőkben. Az angolok bizalmatlansága 
megnőtt. Biztosítékot követeltek, hogy az anyagok nem jutnak német 
kézbe. 

A magyar külkereskedelem 1940. évi kivitele az 1939. évi 603,7 mil
lió P-ről — a rossz termés következtében — 503,6 millióra csökkent. 
Ugyanakkor az erőfeszítések következtében a behozatal összes volu
mene 498,9 millióról 597,7 millió P-re nőtt. Behozatalunk tehát túl
szárnyalta a kivitelt, ami végtelenül rontotta a gazdaság helyzetét. A 
behozott különféle nyersanyagokért elsősorban nemes devizában kel
lett fizetni, s az meglehetősen kimerítette az állam lehetőségeit. A be
hozott anyagok közül a legfontosabbak a tengerentúlról érkeztek, és 
alatta maradtak az előző évi mennyiségnek. Nőtt a behozatalunk a 
szomszédos balkáni államokból, valamint a Szovjetunióból, az USA-
ból, Svédországból és néhány dél-amerikai államból. A német és olasz 
behozatal is nőtt valamelyest, azonban nem a fontos nyersanyagok 
szállítása következtében. Kivitelünk elsősorban a szomszédos balkáni 
és semleges országok felé nőtt, ahova megpróbáltunk szerény mér
tékben iparcikkeket is exportálni, de a legnagyobb kivitel továbbra is 
Német- és Olaszország felé ment. Németországi kivitelünk az 1940. évi 
rossz termelés következtében elmaradt az előző évitől, amit a németek 
rosszallottak is. így ebben az évben a németországi behozatalunk meg
haladta a kivitelt, ami természetesen nemigen változtatott a németek 
velünk szembeni súlyos eladósodásán, s a behozott csekély értékű hasz
nálati cikkekben az országnak nem sok haszna volt. 

A nyersanyag tehát egyelőre biztosítva volt a folyó rendelések le
gyártásához, azonban nem volt elégséges további készletek gyűjtésé
hez. Ehhez járult, hogy 1940 végén a háború kiszélesedése és a ten
geri blokád folytán a tengerentúli szállítás egyre nehezebb lett, s las
san befagyott. Nem sokat változtatott a helyzeten, habár a propaganda 
ennék fontosságát túlontúl igyekezett kiemelni, a Felvidék és Észak-
Erdély nyújtotta vasért, só és fa sem. Nyilvánvalóvá vált minden tisz
tán látó ember előtt az a tény. hogy Magyarország gazdasága 1940 
közepén, az ekkor befejeződő fegyverkezési programmal kimerült, 
valamint, hogy az anyaggazdálkodás óriási problémáit semmiféle ta
karékoskodással, pótanyagokkal megoldani nem lehet. A hadsereg to
vábbi, elsősorban páncélos és repülő erőinek fejlesztése kátyúba jutott. 
Ilyen körülmények között teljesen illuzórikussá váltak a vezér
kar továbbra is sürgető óhajai a magyar ipar kapacitásának emelé
sét illetően. A felfejlesztett kapacitást már nem sikerült foglalkoztatni. 
A háború esetén a veszteségek pótlása lehetetlenné vált, az ipar még 
alacsony szinten sem képes ellátni a hadsereget. 

A termelés, amely 1940. júniusáig töretlenül nőtt, már 845 000 főt 
foglalkoztatott, elérte csúcspontját, hirtelen megtorpant, s rohamosan 
hanyatlani kezdett. 1940 második felében a konjunktúrának vége volt. 
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Az árak rohamos emelkedését, a fenyegető és egyre több üzemben 
jelentkező munkanélküliséget megállítani semmiféle diktatórikus ka
tonai intézkedéssel nem lehetett. Júliusban már 17 000 ember vált 
munkanélkülivé. Az elégedetlenség nőtt a (munkások között. Júniusban 
a Ruszkiczay-Rüdiger tábornok, a III. csoportfőnök kénytelen volt el
ismerni, hogy a hadianyagok legyártása a befejezéshez közeledik. „A 
»Huba—II.« közel sem jelentett olyan foglalkoztatottságot, mint az 
eddigiek. Éipp ezért »egyes hadiüzemek szállítási kötelezettségeiknek 
eleget téve sorba elbocsátják azokat a munkásokat, akiknek alkal
mazására a normális, polgári foglalkoztatottságot meghaladó hadi
anyaggyártáshoz volt szükség«."103 

A felfejlesztett üzemekben szabad kapacitások keletkeztek. Egészen 
másként hangzik ez, mint az 1939. decemberi LHT ülésen elmondottak. 
Ruszkiczay a HM nevében felhívta a kormányzatot és annak nemrég 
még a „fegyverkezést zavaró" tisztviselőit, hogy gondoskodjanak olyan 
intézkedésekről (hiszen ez már nem a HM dolga — D. L.), amelyek 
hivatva lesznek a munkanélküliséget megakadályozni. 

A júniusi gazdasági minisztertanácson a III. csoportfőnök elmon
dotta, hogy a honvédelmi szállítások befejezése után a kapacitásukat 
felsőbb utasításra megemelő üzemek kb. 60 000 olyan munkást alkal
maztak, akik most fölöslegessé váltak. Amennyiben újabb nagyarányú 
megrendelések nem lesznek — márpedig erre egyelőre kilátás nincs 
—, ezekről gondoskodni kell. A csoportfőnök gondosan kidolgozott 
grafikonokat nyújtott át a minisztereknek az egyes iparágak fölös 
munkásait kimutatandó, majd nem minden cinizmus nélkül a lelkére 
kötötte a minisztereknek, hogy úgy intézkedjenek, hogy „a szociá
lis és általános nemzetgazdasági szemponton túlmenően honvédelmi 
szempontból sem lehet érdektelen, hogy az esetleges bekövetkező Há
ború esetén a hadianyag-utánpótlást biztosító hadiüzemek begyakorolt 
(elbocsátott — D. L.) munkásai régi munkahelyükön ismét kedvvel 
dolgozzanak. . . , ne növeljék a proletárok elégedetlen és nemzeti 
szempontból meg nem bízhatók tömegét."104 A munkaalkalmat Rusz
kiczay elsősorban a vasút, az út, az építőipar és a mezőgazdaság terü
letén látta, arról természetesen megfeledkezett, hogy arra is tanácso
kat adjon; a teljes anyagi csőd szélén álló ország honnan vegye a kü
lönböző közmunkákhoz szükséges fedezetet. 

A katonai vezetés ekkor Erdély visszaszerzése után úgy érezte, hogy 
némi levegőhöz jutott. A hadsereg modernizálásának további folytatá
sához a pénzügyi és ipari kormányzatnak van ideje előteremtenie a 
pénzt és lehetőségeket. Minden esetre a katonai behatás a vezető 
szervekben és az iparban kiépült, fenntartása lehetővé teszi, hogy al
kalomadtán ismét megszorítsák a gyeplőt és újabb áldozatokra kény
szerítsék az ország népét. Ugyanakkor a németbarátságban és jobbra-
tolódásban előrehaladt és egyre egységesebb magyar politikai életet is 
alkalmasnak találták, hogy esetleges újabb hódítás esetén megkapják 
politikájukhoz a kellő támogatást. 
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ЛОРАНД ДОМБРАДИ: 

ВОЕННАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЕНГРИИ 
В ПЕРИОД 1938—1940 ГГ. 

Резюме 

Ключевым вопросом выполнения до конца 1940 года программы по развитию ар
мии была мобилизация промышленности. Хотя ещё до 1938 года уже были приняты 
подготовительные меры такого характера, они далеко не соответствовали требова
ниям, предъявляемым армией. Поэтому по существу лишь после провозглашения 
«Дьёрской» программы развития армии, параллельно с началом производства воен
ных материалов, одновременно начался и перестановка промышленности и экономики 
страны на военный лад. 

Под руководством министра экономики, а позднее премьер-министра Белы Имреди 
были приняты основные меры и созданы соответствующие учреждения, которые были 
призваны обеспечить правительству и военному руководству всё больше возможно
стей непосредственного вмешательства в управление экономической жизнью и про
мышленностью страны. Уже принятый при примьер-министре Пале Телеки весной 
1939 года закон о «защите отечества», а затем введенное с началом войны в сен
тябре того же года чрезвычайное положение открыли путь к полной милитаризации. 
Руководство армии не было удовлетворено мерами, принятыми правительством, оно, 
ссылаясь на полномочия, полученные в результате принятия закона о «защите оте
чества», требовало для себя всё большей власти, неограниченного вмешательства в 
политическую и экономическую жизнь страны, тотальной мобилизации всех имею
щихся в распоряжении сил. Эти экономически совершенно необоснованные и на
правленные на установление военной диктатуры требования привели к возникнове
нию противоречий между правительством и руководством армии. Противоречия 
углублялись в первую очередь между начальником генерального штаба Вертом и 
премьером Телеки, который безуспешно пытался обуздать возрастающую власть во
енщины. 

Наиболее важной задачей мобилизации промышленности военное руководство счи
тало создание полувоенной заводской организации, которая была бы пригодна для 
того, чтобы вменить рабочим в обязанность работу на военном заводе и привязать 
их к заводу. Рабочие военных заводов были переданы в подчинение заводским воен
ным начальникам, которые располагали почти неограниченной властью над своими 
подчиненными. 

Решающим вопросом являлась организация и повышение интенсивности производ
ства военного имущества, так как агрессивные целеустановки все настоятельнее тре
бовали снаряжения армии. Капиталисты по возможности старались противостоять 
стремлениям военного руководства, требующим повышения производства. Ибо после 
преждевременного завершения программы гонки вооружения, в максимальной мере 
использующей экономике ресурсы, они не видели гарантии на дальнейшую занятость 
своих производственных мощностей. 

Несмотря на существовавшие противоречия, объем производства, — как под
тверждают данные, приведенные в статье, — быстро возрастал. К середине 1940 
года была достигнута максимальная загрузка промышленности и занятость рабочей 
силы. 

После начала войны возникли трудности с закупками сырья. На мировом рынке 
повышались цены на сырье, транспортировка его становилась всё труднее. Всё это 
препятствовало ходу производства. Препятствующим фактором было стремление нем
цев путем затягивания поставок деталей, полуготовых изделий и сырья задержать 
производство военного имущества, что являлось в их руках средством политического 
и экономического шантажа. 

После достижения рекорда производства и максимальной загрузки промышлен
ности с 1940 года наступил стремительный спад. Крупного масштаба заказы на во-
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енное имущество после завершения программы вооружения прекратились. При по
шатнувшемся экономическом положении страны, причиной чего явилась именно гон
ка вооружения, превысившая силы страны, невозможно было рассчитывать на по-
вые заказы. Спад производства сопровождался безработицей. Стремительно воз
растала инфляция, жизненный уровень быстро снижался. Об озлоблении рабочих 
свидетельствовало возросшее количество стачек. Правящие классы путем усиления 
террора стремились стать хозяевами положения, которое еще более усугублялось 
повышением налогов. Страна неудержимо катилась по пути, ведущему к неминуе
мому развалу политического и экономического строя, созданного правящими клас
сами Венгрии. 

LÓRÁND DOMBRÁDY: 

DIE KRIEGSMOBILISIERUNG DER U N G A R I S C H E N INDUSTRIE 
I N D E N J A H R E N 1938/40 

Resümee 

Die Schlüsselfrage der Durchführung des Aufrüstungsplanes bis Ende 1940 
bildete die Mobilisierung der Industrie. Obzwar bereits vor 1938 diesbezüglich 
vorbereitende Verfügungen getroffen wurden, blieben diese weit hinter den von 
der Armee gestellten Anforderungen zurück. Und so begann meritorisch erst 
nach Verkündung des „Győrer" (Raaber) Aufrüstungsprogramms, parallel mit 
dem Beginn der Kriegsmaterialproduktion, zu gleicher Zeit die Umstellung von 
Industrie und Wirtschaft auf Kriegsproduktion. 

Unter der Leitung des Ministers für Volkswirtschaft und späteren Minister
präsidenten Béla Imrédy wurden die grundlegenden Anordnungen und Institu
tionen geschaffen, die berufen waren, der Regierung und der militärischen 
Führung immer größere Möglichkeiten zu sichern, sich unmittelbar in die 
Lenkung des Wirtschaftslebens und der Industrie einzumengen. Das bereits im 
Frühjahr 1939 unter der Ministerpräsidentschaft Pál Telekis erbrachte Gesetz 
über die Landesverteidigung, dann die bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges 
im September eingeführten Ausnahmsgesetze eröffneten den Weg zur totalen 
Militarisierung. Die Armeeführung begnügte sich aber nicht mit den Anord
nungen der Regierung und verlangte — sich auf das votierte Gesetz über die 
Landesverteidigung und auf die durch dieses Gesetz gegebene Ermächtigung 
berufend — immer größere Macht, unbeschränkte Einmengung in das politische 
und Wirtschaftsleben, die totale Mobilisierung aller zur Verfügung stehenden 
Kräfte. Diese wirtschaftlich gänzlich unbegründeten und auf eine Militär
diktatur abzielenden Forderungen haben einen Gegensatz zwischen Regierung 
und den führenden Militärs ausgelöst. In erster Linie haben sich die Gegen
sätze zwischen dem Ministerpräsidenten Teleki — der die zunehmende Macht 
der Militärs erfolglos zügeln wollte — und dem Genralstabschef Werth ver
tieft. 

Als wichtigste Aufgabe der industriellen Mobilisierung betrachtete die mili
tärische Führung die halbmilitärische Organisierung der Betriebe, was die Ver
pflichtung der Arbeitnehmer zur Arbeit und ihre Bindung an den Betrieb be
deutete. Die Arbeitnehmer der Kriegbetriebe wurden dem militärischen Kom
mandanten des Betriebes unterstellt, der über fast unumschränkte Macht über 
dieselben verfügte. 

Entscheidend war die Frage der Organisierung der Kriegsmaterialproduktion, 
die Steigerung ihrer Intensität, weil die aggressiven Absichten des General
stabs immer mehr auf die Aufrüstung des Heeres drängten. Die Kapitalisten 
trachteten, den Bestrebungen zur Erhöhung der Kapazität nach Möglichkeit 
entgegenzutreten, denn nach dem vorzeitigen Abschluß des die wirtschaftlichen 
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Quellen maximal ausnutzenden Aufrüstungsprogramms sahen sie die Aus
nutzung ihrer Fabrikationskapazität nicht gesichert. 

Trotz dieser Gegensätze, die in der Studie mit Daten belegt werden, nahm 
das Volumen der Produktion rasch zu. Mitte 1940 erreichte die Industrie die 
maximale Kapazitätsausnutzung und Beschäftigung. Nach Ausbruch des Krieges 
traten Schwierigkeiten bei der Rohmaterialbeschaffung auf. Die Preise der 
Rohmaterialien stiegen auf den Weltmärkten und ihr Transport wurde immer 
schwieriger. All das hinderte den Lauf der Produktion. Als hindernder Faktor 
trat die Bestrebung der Deutschen auf, durch Zurückhalten von Bestandteilen, 
Halbfabrikaten und Rohmaterialien die Herstellung von Kriegsmaterial zu behin
dern, was in ihren Händen Mittel zu politischer und wirtschaftlicher Erpressung 
war. 

Nach dem im Jahre 1940 auf dem Gebiete der Produktion und der Beschäfti
gung erreichten Höhepunkt trat ein rapider Rückgang ein. Nach Beendigung 
des Aufrüstungsprogramms entfielen die großen Kriegsmaterialbestellungen. Mit 
neueren Aufträgen konnte bei der verschlechterten wirtschaftlichen Lage des 
Landes nicht gerechnet werden, und diese verschlechterte wirtschaftliche Lage 
wer eben ein Folge der die Kräfte des Landes übersteigenden Aufrüstung. Dem 
Rückgang der Produktion folgte Arbeitslosigkeit. Eine rapide Inflation trat ein, 
das Lebensniveau sank rasch. Die Erbitterung der Arbeiterschaft konnte an der 
zunehmenden Zahl der Streiks abgelesen werden. Die herrschende Klasse trach
tete, durch Steigerung des Terrors Herr der Lage zu werden, und dann kamen 
noch die Steuererhöhungen. Das Land schritt unaufhaltsam auf dem Wege 
fort, der zum unvermeidbaren Zusammenbruch des von der ungarischen herr
schenden Klasse errichteten politischen und wirtschaftlichen Bauwerkes führte. 
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A KOREAI HABORÜ* 

V. MACULENKO 

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elleni agresszió előkészítése 

Az amerikai imperialisták agressziós politikájában Korea meghatá
rozott helyet foglalt el. Szükségük volt erre az országra, mint gyar
matra, a maga nyersanyag-lelőhelyeivel, s mint hídfőre a Szovjetunió 
elleni támadáshoz. 

A KNDK szocialista rendszerének felszámolására törekedve az USA 
azt akarta bizonyítani, hogy a kommunista mozgalom Ázsiában siker
telenségre van kárhoztatva, s hogy a fiatal felszabadult országok nem 
képesek ellenállni az imperializmus nyomásának. Arra számítottak, 
hogy ezzel aláássák a szocialista országok, mindenekelőtt a Szovjetunió 
nemzetközi tekintélyét és meggyengítik az egész szocialista világ
rendszer erejét. 

1945 szeptemberében, miután az USA megszállta Dél-Koreát, az 
imperialisták a dél-koreai reakciós erők segítségével feloszlatták a népi 
bizottságokat, kivégezték vagy börtönbe zárták a koreai hazafiak tíz
ezreit, akik hazájuk egyesítéséért és függetlenségéért harcoltak. 1948. 
május 10-én — erős politikai terror közepette — Dél-Koreában szepa
ratista választásokat tartottak és bábkormányt alakítottak ki Li Szin 
Man, az amerikaiak bábja vezetésével. Az új kormány politikáját — 
Washington utasítására — a KNDK elleni agresszió előkészítése ér
dekében fejtette ki. 

1948. augusztus 24^-én a Li Szin Man-klikk és az USA kormánya 
között megkötött szerződés értelmében az amerikaiak széles körű jo
gokat kapták Dél-Koreában. Az egyezményben szó volt a dél-koreai 
fegyveres erők létrehozásáról is. Erről a megállapodásról szólva a 
Seoul Times azt írta, hogy az biztosította a legfelsőbb amerikai ka
tonai vezetés ellenőrzését „az összes koreai erők fölött, beleértve a 
rendőrséget, a védelmi osztagokat és a partvédelmi erőket is."1 

* Húsz évvel ezelőtt, 1953. július 27-én írták alá a panmunzsomi fegyverszüneti egyez
ményt. A fegyverszünet a koreai nép és az egész világ békéért harcoló erőinek nagy győ
zelmét jelentette. — A szerk. 

i The Seoul Times, 1948. augusztus 27. 
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A dél-koreai csapatok kiképzésének biztosítására 1949 júniusában 
létrehozták az amerikai katonai tanácsadók csoportját 482 fővel,2 

amelynek vezetője Roberts dandártábornok lett. Roberts büszkén 
jelentette ki, hogy csoportja „élő bizonyítéka annak, hogy az éssze
rűen és intenzíven felhasznált 500 — harcokban edzett — amerikai 
katona és tiszt fel tud készíteni 100 000 embert, akik értetek (vagyis 
az USA-ért — V. M.) fognak harcolni.3 

1948. december 3-án kelt, Li Szin Man-hoz írott levelében Jun Pen 
Ku külpolitikai tanácsadó — valószínűleg Washingtonnal történt kon
zultáció alapján — arról írt, hogy a KNDK elfoglalása, a Kínai Nép
köztársaság és a Szovjetunió elleni sikeres katonai tevékenység kibon
takoztatása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy „az USA, Japán, Kína 
(Csang Kai-sek hadserege — V. M.) és Korea hadseregei tevékenysé
güket három fő irányban koordinálhassák: a japánok észak-keletről 
törnek előre és áthaladnak Vlagyivosztokon; a koreai és az amerikai 
hadsereg észak-koreai területeink felszabadítása után áttörnek a 
Liaotung-félszigeten és elérik Pincsiangot (Harbint); az újjászületett 
kínai nemzeti hadsereg visszafoglalja az elvesztett területeket, bele
értve Santung tartományt is; a győztes koreai és amerikai hadsereg 
mindaddig megszállva tartja Mandzsúriát, amíg a felszabadítás ára 
nem térül teljesen vissza azon az úton, hogy Kelet-Ázsiának e na
gyon gazdag területét Mandzsúria, Korea és USA egyesített tőkéjével 
és munkával fel nem virágoztatja . . ."^ 

Az Észak-Korea elleni támadás tervét az amerikai katonai misszió 
és a liszinmanista klikk már 1949 májusában kidolgozta. Ennek fő 
tartalma: a szárazföldi csapatok frontális támadásával egyidőben de
szant csapatok szállnak partra Észak-Koreában, bekerítik és megsem
misítik a Koreai Néphadsereg fő erőit Phjöngjang (Phenjan) térségé
ben és Vönszantól délre, s ezt követően akadálytalanul kijutnak a 
KNK határához.5 (Lásd az 1. sz. vázlatot.) 

A tervek alapján a főcsapást Phjöngjang irányában kívánták mér
ni. Itt az első lépcsőben az 1. és a 7. gyaloghadosztály, a fővárosi had
osztály (egy ezred nélkül), a 21. önálló lovasezred, a 2. önálló gyalog
zászlóalj és három tüzérosztály bontakozott szét. 

A vönszani kisegítő irányban a liszinmanisták 6. és 8. gyaloghad-
osztályukat vonultatták fel. 

A második lépcső és a tartalék (a 2. és 5. gyaloghadosztály és az 1. 
önálló zászlóalj) Korea déli és keleti részeiben tartózkodott, Tezsön. 
Tegu, Kvangzsu és Puszan körzetében. 

A liszimanista parancsnokság, mivel a KNDK elleni harctevékenység 
sikerével számolt, nem fordított kellő figyelmet a védelem megszer
vezésére. Az általa kiépített védelem kis mélységű volt és főképpen 

2 United States Army in the Korean War. Department of the Army, Washington, 1962. 
13. o. 

3 Uo. 
i Angolból fordított dokumentum. Kiadásra került Phjöngjangban A tények beszélnek 

c. dokumentumgyűjteményben. 1960. 56—58. o. 
5 A tervet a liszinmanista kormány archívumában találták meg. Publikálták A tények 

beszélnek c. kiadványban. 71. o. 
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1. sz. vázlat: A liszinmanista csapatok támadása a KNDK ellen 

azokból a támpontokból állt, amelyek a fontosabb utakat zárták le. A 
védelem mélysége csak Keszöng körzetében érte el a 20 km-t. 

1949 folyamán és 1950 első felében a liszinmanisták szisztematiku
san provokálták a határincidenseket a demarkációs vonal (a 38. szé
lességi fok) mentén. Csupán 1949, január és szeptember között 432 
esetben sértették meg a demarkációs vonalat. Ezenkívül, ugyanebben 
az időben a liszinmanisták légi és tengeri erői 71, illetve 42 esetben 
sértették meg a légi és tengeri határokat.6 

1949—1950-ben a Demokratikus Hazafias Egységfront és a KNDK 
Legfelsőbb Népgyűlésének Elnöksége több esetben tett javaslatot a 
dél-koreai kormánynak, hogy kezdjenek tárgyalásokat az ország bé
kés egyesítéséről. Ezeket a kezdeményezéseket azonban a liszinmanista 
kormány — az USA támogatását maga mögött érezve — minden eset
ben visszautasította és folytatta a háborús készülődést. 

6 A l isz inmanis ta k o r m á n y pol i t ikája Dél -Koreában. Központ i évkönyv 1951—1952. KNDK 
1952. 342—343. o. 
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1950 elején az USA azt követelte Li Szin Man-tól. gyorsítsa meg a 
Dél-Koreában működő partizánosztagok felszámolását és a háborúra 
való felkészülést. Ebben az időben Dél-Koreában sok partizánosztag 
tevékenykedett. Amerikai adatok szerint létszámuk elérte a 77 000 
főt.7 Ezek az osztagok csupán 1949 szeptemberében 1184 akciót hajtot
tak végre az ellenség ellen.8 

Az amerikaiak kategorikus követelésének végrehajtása céljából a 
liszinmanista hatalom több nagyarányú hadműveletet hajtott végre 
a partizánerők ellen, de a partizánmozgalmat teljesen felszámolni nem 
tudta. 

Az amerikai imperialisták, miután elhatározták a KNDK elleni ag
ressziót, saját csapataik felkészítése mellett mindent elkövettek a dél
koreai hadsereg szervezeti és technikai megerősítéséért. 

Az amerikai katonai vezetés már 1945. november 13-án intézkedett 
28. sz. parancsában a nemzeti védelem törzsének létrehozásáról Dél-
Koreában, amelyben három csoportfőnökség szervezését irányozta elő: 
az egyiket a szárazföldi csapatok, a másikat a partvédelem, a harma
dikat pedig a rendőrség részére. 1946 elején megszervezték a nemzeti 
védelem határőrosztagát és megkezdte működését a haditengerészeti 
iskola. 

1946 végén megnyitották a nemzetvédelmi határőr tiszti iskolát. 
Ezenkívül több újabb határőrosztagot és mintegy nyolc partvédelmi 
ezredet szerveztek. Ezeknek az osztagoknak a parancsnoki állománya 
azokból a tisztekből szerveződött, akik korábban a japán, a Csang Kai-
sek-féle és a mandzsúriai hadseregben szolgáltak. 

Miután 1948-jban megalakult a dél-koreai kormány, az azt megelő
zően létrehozott katonai ügyosztályt Nemzetvédelmi Minisztériummá 
szervezték át. Ugyanakkor felállították a szárazföldi csapatok és a ha
ditengerészet törzsét, rendszeresítették a vezérkar főnöki beosztást, bár 
vezérkar még nem létezett. 

A vezérkar főnöke alárendeltségébe utalták a szárazföldi csapatokat 
és azok törzseit, továbbá a légierőt és a haditengerészetet is. 

A fegyveres erők főparancsnoka Li Szin Man elnök volt, a csapato
kat azonban ténylegesen az amerikai tanácsadók vezették. 

A dél-koreai hadsereg létszáma állandóan nőtt és 1950 júniusára el
érte a 94 808 főt. Ezenkívül 6145 fő tartozott a partvédelem, 1865 fő 
a légierő és 48 273 fő a rendőrség állományába. A szárazföldi csapa
tok nyolc hadosztályból (1., 2., 3., 5., 6,. 7., 8. és a fővárosi) és egy ön
álló ezredből álltak.9 

A hadosztályokat amerikai fegyverekkel látták el. A dél-koreai had
sereg az agresszió kezdetén — a páncéltörő lövegeket is beleértve — 
840 ágyúval és aknavetővel, kb. 1900 kézi páncéltörő fegyverrel („ba-
zóka") és 27 páncélgépkocsival rendelkezett. Ezenkívül a dél-koreai 
parancsnokság 20 repülőgép és 79 kisebb hajó felett diszponált. 

7 The Korea Knot. A Military Political History by Karl Berger. Philadelphia Univer
sity of Pennsilvania Press, 1957. 96. o. 

8 Uo. 
9 United States Army in the Korean War . . . 13. o. 
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A háború kezdetéig a dél-koreai hadsereg az USA-tól mintegy 167 
millió dollár értékű fegyvert és más haditechnikát kapott. A liszin
manista hadsereg felfegyverzésével az USA az agresszió sikerét kí
vánta biztosítani. Erről nem egy esetben nyilatkoztak maguk az ame
rikai katonai vezetők. így pl. az amerikai hadügyminisztérium hivata
los kiadványában, a „Korea 1950-ben" a következőket olvashatjuk: „Az 
amerikai politika a dél-koreai hadsereg felfegyverzésével azt kívánta 
elérni, hogy az képessé váljon csapást mérni szomszédaira."10 

Az amerikaiak a dél-koreai csapatok kiképzésében a nappali tá 
madó harctevékenység elsajátítására fektették a fő hangsúlyt. Az 
amerikai tanácsadók abban reménykedtek, hogy mivel haditechniká
ban fölényben vannak a Koreai Néphadsereggel szemben, gyorsan 
el tudják foglalni Észak-Koreát. 

A liszinmanista tisztek erőteljesen folytatták saját katonáik ideoló
giai megdolgozását. E célból egy külön speciális apparátust — a poli
tikai felkészítés szervét hozták létre, melynek tevékenységét az ame
rikai katonai misszió ellenőrizte és irányította. A katonákat a kommu
nizmus, a demokratikus köztársaság és minden szocialista ország el
leni gyűlölet szellemében nevelték. Az Észak elleni hadjáratot könnyű 
sétáként festették le előttük. 

Az amerikai katonai tanácsadók véleménye szerint a liszinmanista 
hadsereg már 1950 telén készen volt a KNDK elleni támadásra. A dél
koreai minisztertanács januári ülésén Roberts tábornok kijelentette, 
hogy „a hadjárat terve — eldöntött dolog. Bár a támadást mi kezdjük, 
mégis ürügyet kell teremtenünk, hogy tevékenységünk igazságosságá
hoz ne férjen kétség."11 

Az ülés u tán a dél-koreai parancsnokság rendkívül gyorsan megnö
velte csapatai létszámát a KNDK határai mentén, a demarkációs vo
nalnál összpontosítva fő erőit. 

Az agresszió előestéjén Bradley tábornok, az USA hadügyminisztere 
és a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke, valamint 
John Foster Dulles külügyminiszter speciális utazást tet t Japánban, 
ahol a küszöbön álló katonai tevékenységről tanácskoztak MacArthur 
tábornokkal. Ezután Dulles Dél-Koreába utazott. Itt a katonai terve
ket megvitatta az amerikai nagykövettel és a dél-koreai parancsnok
sággal, majd 1950. június 18-án a 38. szélességi fok körzetébe ment, 
hogy meggyőződjön a KNDK elleni támadásra kijelölt csapatok fel
készültségéről. Ugyanezen a napon Dulles beszédet mondott a dél
koreai nemzetgyűlésben, ahol jóváhagyta a liszinmanista kormány há
borús terveit és kijelentette, hogy az USA minden eszközzel támogat
ja annak végrehajtását. Elutazása előtt, 1950. június 20-án, a követke
zőket írta Li Szin Mannák: „Nagy jelentőséget tulajdonítok annak a 
döntő szerepnek, amelyet az ön hazája játszhat abban a nagy drámá
ban, amely most van kibontakozóban."12 

10 Korea—1950. Office of the Chief of Military History Department of the Army. Wa
shington, 1952. 7. o. 

11 I. F. Stone: The Hidden History of the Korean War. London, 1952. 12. o. 
12 A tények beszélnek, 208. o. 

— 269 — 



Ezzel egyidejűleg a Koreát segélyező amerikai bizottság vezetője, 
Johnson, a kongresszus egyik bizottságának képviselői előtt kijelen
tette, hogy „a 100 000 fős liszinmanista hadsereg, amerikai fegyverek
kel felszerelve és az amerikai katonai misszió által kiképezve, befe
jezte a felkészülést és bármely pillanatban kész a háborút megkez
deni."13 

Li Szin Man is nagyon katonás hangulatban volt. 1949 februárjá
ban arról beszélt, hogy hadserege képes szétverni Észak-Koreát két 
hét alatt.14 Néhány hónappal a háború előtt Li Szin Man újra megtet
te e z t ' a kijelentést. Úgy nyilatkozott a New York Herald Tribune 
tudósítójának, hogy kormánya „sémiképpen sem tűri Korea ketté
osztását" és hogy „hadserege képes három nap alatt elfoglalni Phjöng-
jangot" 15 

Jóval árnyaltabban jellemezte az USA agressziós politikáját az egyik 
ismert amerikai újságíró és publicista — I. Stone — „A koreai há
ború kulisszák mögötti története" c. könyvében. Az USA politikájának 
uralkodó tendenciája — írja Stone — félelem a békétől. Ennek kije
lentését Van Fleet tábornok (a 8. amerikai hadsereg volt parancsnoka 
Koreában) mondására alapozza, aki 1950 januárjában a vele folyta
tott beszélgetés során kijelentette: „Korea egy áldás volt. Valamilyen 
»Korea« mindig keletkezni fog földgolyónk ezen vagy azon a ré
szén."16 

Az USA — háborúra készülve Koreában — szárazföldi, légi és ten
geri erőkből álló erős csoportosítást hozott létre Távol-Keleten.17 

Az amerikai szárazföldi erők kötelékébe tartozott a 7., a 24. és 25. 
gyalog-, az 1. lovashadosztály,18 a 29. önálló gyalogezred, az 5. ezred
harccsoport. Mindezeket az erőket a 8. hadseregben egyesítették. Á 
hadosztályok Japában állomásoztak. E csapatok létszáma elérte a 82 871 
főt, s technikai felszerelései közé tartozott többek között 1081 löveg és 
aknavető, valamint 495 harckocsi.19 

Az amerikai távol-keleti légierő összesen nyolc magasabbegységből 
(öt vadász, két bombázó, egy szállító) és különböző kiszolgáló alegysé
gekből állt. A távol-keleti övezet légierői kötelékébe összesen 1172 re
pülőgép tartozott, a személyi állomány létszáma pedig elérte a 33 625 
főt.20 

A repülőegységek egy része — a könnyűbombázók és szállítók — 
Japánban, más egységek pedig Okinawa és Guam szigetén, valamint a 
Fülöp-szigeteken állomásoztak. A B—29-es közepes bombázó egység^ 
Guam szigetén települt.31 A légierő a z t a feládatöt^kapta,Tiogy mérjen 
csapásokat a KNDK fontos katonai-ipari körzeteire és biztosítsa a földi 
csapatok támadó harctevékenységét. 

13 Voenno-isztoricseszkij Zsurnal. 1970. 6. sz. 33. o. 
14 D. Rees: Korea — The Limited War. London, 1964. 16. o. 
15 A csendes-óceáni háború története. Moszkva, 1958. 5. köt. 226. o. (fordítás japánból). 
16 I. F. Stone: i. m. 364. o. 
17 A Koreában végrehajtandó agresszió feladatára létrehozott fegyveres erőkről van 

szó. 
18 Csak elnevezésében volt lovas, ténylegesen gyaloghadosztályról van szó. 
19 United States Army in the Korean War . . . 15, 49—50. o. 
20 j . Stewart: A légierő mint döntő tényező Koreában. Moszkva, 1959. 30. o. (oroszul). 
21 Uo. 
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A C—54-es típusú szállító repülőgépek két százada Tokió körzeté
ben, a harmadik pedig a Fülöp-szigeteken települt.22 A koreai háború 
kezdetén az USA mintegy 60 szállító repülőgéppel rendelkezett. A há
ború kitörése után ez a szám rövidesen elérte a 250-et. 

A szállító légierő feladata az volt, hogy minden szükségessel ellássa 
a Koreában tevékenykedő csapatokat. Ezenkívül részt vettek légide-
szantok szállításában, azok tevékenységének biztosításában, valamint 
a sebesültek és értékek mentésében. 

Az amerikai haditengerészeti erők Távol-Keleten a 7. flottán kívül 
két hadműveleti csoportot alkottak, Oh. Turner Joy altengernagy pa
rancsnoksága alatt. 

Az egyik csoport — támogatók — Higgins ellentengernagy parancs
noksága alatt magában foglalta a „Juno" cirkálót, a „Mansfield", a „De 
Haven", a „Collett", a „Swanson" torpedórombolókat, a „Redhead", a 
„Mockingbird", az „Osprey", a „Partridge", a „Chatterer" és a „Kite" 
aknaszedő hajókat. 

A másik csoport — kétéltű erők (parancsnoka Doyle ellentenger
nagy) — a következő állománnyal rendelkezett: a „Mount McKinley" 
zászlóshajó, a „Cavalier" és az „Union" deszanthajók, az „LST—611" 
harckocsi partraszállító hajó, az „Arikara" úszó dokk, valamint több 
kisebb szállítóhajó.23 

A 7. flotta állományába, amelynek parancsnoka Arthur D. Struble al
tengernagy volt, a következő hajók tartoztak: „Valley Forge" repülő-
gép-anyahajó, „Rochester" nehéz cirkáló, „Shelton", „Eversole", „Flet
cher", „Radford", „Maddox", „Samuel L. Moore", „Brush", „Taussig" 
torpedórombolók, valamint három tengeralattjáró és egy tartályhajó.24 

A koreai háború előtt tehát az amerikai haditengerészeti erők állomá
nyába Távol-Keleten 26 harci és 200 különböző szállító hajó tartozott. 
Ezenkívül e térségben tartózkodott 20 angol hajó is. 

Az amerikai távol-keleti haditengerészeti légierő 150 harci repülő
gépből állt, ezeket szintén számításba vették a KNDK elleni háború
ban. 

A hadiflotta alapvető feladataként határozták meg a koreai partok 
blokád alá helyezését és a hacoló csapatokkal való tűzösszeköttetést ; a 
flotta tevékenységi területének aknamentesítését; deszant-hadművele-
tek végrehajtását és csapatok átszállítását. 

A Távol-Keleten állomásozó amerikai légierőnek komoly harci ta
pasztalatai voltak, amelyeket a Csendes-óceán térségében szereztek a 
második világháború idején. 

Mindezekből látható, hogy a KNDK elleni agresszióra való felkészü
lésben jelentős amerikai és dél-koreai erők vettek részt. 

22 Uo. 252. o. 
23 M. Cagle and F. Manson: The Sea War in Korea , Annapol is , United States Naval 

Ins t i tu te , 1957. 30—32. o. 
24 UO. 
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A koreai nép felkészülése az agresszió elhárítására 

Ezek az előkészületek arra késztették a KNDK népét, hogy rövid idő 
alatt létrehozza saját hadsergét és ellása azt minden szükséges eszköz
zel. E feladatot a Koreai Munkapárt vezetésével és a Szovjetunió baráti 
segítségével sikerült is megvalósítani. 

1950 júniusában a KNDK fegyveres erőinek haderőnemei: száraz
földi, légi és haditengerészeti erők. A szárazföldi haderőnem lövész- és 
tüzéregységekből és magasabbegységekből, valamint páncélos, műsza
ki és híradó alakulatokból állt. 

A KNDK légierőit hadosztályokba szervezték. 
A haditengerészeti flotta kötelékébe tengeri vadászok, torpedónaszá

dok, aknaszedők, őrhajók, valamint más kiszolgáló hajók tartoztak. 
Bár a Koreai Néphadsereg a háború kezdetén még fiatal katonai szer

vezet volt, képes volt a nép forradalmi vívmányainak megvédésére. 
A fegyveres erőket közvetlenül a Nemzetvédelmi Minisztérium és a 

vezérkar irányította. 
A Koreai Néphadsereg harckészségének fokozását nagyban elősegí

tették azok a szabályzatok és utasítások, amelyeket a szovjet fegyveres 
erők tapasztalatai alapján dolgoztak ki — figyelembe véve a nemzeti 
sajátosságokat és az adott hadszíntér követelményeit. Ezen okmányok 
kidolgozásában nagy szerepet játszottak azok a harci tapasztalatok, 
amelyeket a koreai nép a japán gyarmatosítók ellen partizáhharcban 
szerzett. 

A csapatok kiképzésében nagy figyelmet fordítottak az éjszakai és az 
erdős-hegyes terepen vívott harc különböző formáinak elsajátítására, 
valamint a csapatok szoros együttműködésének begyakorlására. A csa
patok kiképzésének közel egy negyed részét — közte a folyón való erő
szakos átkelést is —> éjszaka hajtották végre. 

Megkülönböztetett figyelemmel folyt a kiképzés az új haditchniká-
val, főképpen a légierőnél, a tüzérségnél és a haditengerészetnél. Ma
gasabbegység szinten hajtottak végre tüzérlövészeteket, a repülő ál
lomány pedig állhatatosan gyakorolta a repülést a nap minden szaká
ban. A haditengerészet az ellenséges tengeri deszantok felszámolását 
gyakorolta. 

A Koreai Munkapárt nagy figyelmet fordított a csapatoknál folyó 
pártpolitikai munkára, amelyet magasabbegységeknél a kulturális-fel-
világosító osztályok irányítottak, egységéknél és alegységeiknél pedig a 
kuJturális-felvilágosító tisztek^ (politikai^munkások). 

A hadsereg fennállásának első éveiben a politikai munka a legfonto
sabb feladat segítésére irányult; arra, hogy a személyi állomány mi
nél előbb elsajátítsa az új technika kezelését és megszilárduljon a fe
gyelem. 

Az erőviszonyok azonban messze nem a Koreai Néphadsereg javára 
alakultak, különösen a légierő és a haditengerészeti flotta vonatkozásá
ban. 

Az ÜSA és Dél-Korea fegyveres erőinek fölényét növelték mind a 
tengeren, mind a légtérben a speciális hadszíntérviszonyok — a félszi-
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get-jelleg és az erdős-hegyes terep. Emiatt ugyanis rendkívül sebez
hetővé váltak a Koreai Néphadsereg szárazföldi csapatainak szárnyai a 
tenger felől és a levegőből egyaránt. 

Az amerikai és liszinmanista csapatok létszámbeli és fegyverzeti fö
lénye, katonai bázisaik kedvezőbb telepítése ellenére, agresszív terveik 
kudarcra voltak ítélve. 

Az amerikai stratégák szemlátomást elszámították magukat a Koreai 
Néphadsereg megítélésénél. Ez a hadsereg felülmúlta a dél-koreai had
sereget technikai ellátottságban, magas erkölcsi színvonalon állt és ha
tártalanul ragaszkodott a néphez. De a Koreai Néphadsereg felsőbb
rendűsége mindenek előtt abban rejlett, hogy új típusú, a szocializmus 
országának hadserege volt. Igazságos harcában mellette volt a hatal
mas szocialista tábor. 

A KNDK kormánya 1949 májusában, miután konkrét adatokat ka
pott az agresszió széles körű és fokozott előkészítéséről, egy sor intéz
kedést hozott az ország védelmi képességének további fokozására.25 

Növelte a hadsereg létszámát (négy új hadosztályt szerveztek), megerő
sítette a védelmi terepszakaszokat közvetlenül a 38. szélességi fok men
tén és a_mélységben, különösen a Phjöngjang-i irányban. 1950 júniu
sára a védelem mélysége elérte a 30 km-t. 

A Koreai Néphadsereg vezetése által kidolgozott terveknek megfe
lelően a csapatoknak és határvédelmi zászlóaljaknak a 38. szélességi 
foktól északra kiépített védelemmel meg kellett akadályozniuk, hogy az 
ellenség betörjön az országba. A védelmet az ellenség valószínű táma
dásának az irányában a tartalékok rovására megerősítették. 

* 

A koreai háborút, a korlátozott háború jellegének megfelelően, két 
időszakra lehet osztani: a mozgó- és az állásháború időszakára. 

A mozgóháború időszaka 1950. június 25-től 1951. július 9~ig tartott. 
Ez az időszak három hadjáratot foglal magába. Az 1950-es nyári had
járat (június 25.—szeptember 14.) a Koreai Néphadsereg támadó tevé
kenységét öleli fel a Naktong folyó eléréséig. Ennek eredményeként 
felszabadult Dél-Korea kilenctized része és lakosságának mintegy 97 
százaléka. 

Az őszi hadjárat folyamán (1950. szeptember 15.—október 24.) a Ko
reai Néphadsereg kénytelen volt visszvonulni az ország északi terü
leteire. Az intervenciósok ellentámadást hajtottak végre a puszani híd
főből és nagy erejű tengeri deszantot tettek partra a néphadsereg hátá
ban, Incshön körzetében. 

Az 1950—51-es téli—tavaszi hadjárat 1950. október 25-től 1951. jú
lius 9-ig tartott. Ez alatt a nyolc hónap alatt a Koreai Néphadsereg és 
a Kínai Népi önkéntesek ellentámadást hajtottak végre és az interven
ciósokat a 38. szélességi fok mögé vetették vissza. A Koreai Demokra
tikus Köztársaság egész területét megtisztították az ellenséges csapa
toktól. 

25 Kim ír Szén: A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborúja a szabadságért 
és függetlenségért. Phjöngjang, 1955. 59. o. 
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Az állásháború időszaka, amely 1951. július 10-től 1953. július 27-ig 
tartott, szintén három hadjáratot foglal magába. 

Az 1951-es nyári—őszi hadjárat (július 10.—november vége) során 
a népi erők visszaverték az intervenciósok és a liszinmanisták táma
dásait, 

Az 1952. évi hadjáratot (január—december) az ellenség barbár bom
batámadásai elleni aktív harctevékenység és a Kümhva körzetében — 
az alagútrendszer felhasználásával — vívott sikeres védelmi harcok 
jellemzik. 

Az 1953. évi hadjárat idején (január—július) a Koreai Néphadsereg 
és a Kínai Népi önkéntesek megerősítették állásaikat, s a nyár folya
mán támadó hadműveletet hajtottak végre, amellyel az intervencióso
kat a fegyverszünet aláírására kényszerítették. 

A MOZGÓHÁBORÜ IDŐSZAKA 

Korea lakossága a háború kezdetén 30 millió főt számlált. Ebből több 
mint 10 millió lakott a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban. 

Az ország egész területének háromnegyed részét (2207 km2) hegyek 
borítják, ami nagyban befolyásolja az időjárást, a gazdaságot, a telepü
lések helyét, a harctevékenységet és meghatározza a folyók rendszerét. 
A hegyek a csapatok részéről nehezen leküzdhetők, különösen az or
szág középső körzeteiben. A hegyvidék utakban, sőt gyalogutakban is 
szegény, s ez nagyon megnehezíti a keleti és nyugati tengerpartok kö
zötti összeköttetést. A csapatok ezeken a terülteken csak bizonyos irá
nyokban tudnak tevékenykedni, főképpen az utak és a gyalogutak 
mentén. 

Koreában igen sok a folyó. Ezek főképpen hegyi eredetűek, gyors 
folyásúak és köves partok szegélyezik. Többségük nyugati irányba fo
lyik és a Sárga-tengerbe ömlik. Csak a Tuman folyik a Japán-tengerbe, 
a Naktong pedig a Koreai-szorosba. 

Azokon a folyókon, amelyek a Sárga-tengerbe ömlenek, gyakori az 
áradás, s ilyenkor a kétnaponkénti vízszint-emelkedés mghaladja a 
3—5 m-t, a vízsebesség pedig eléri a 3—5 m/sec-ot. A folyóknak ez a 
sajátossága megnehezíti a hajózást, a kompiközlekedést és a hídépítést. 
Ilyen folyókon télen erős a jégzajlás, ami lehetetlenné teszi téli átkelő
helyek készítését. 

A Japán-tenger a part teljes hosszában igen mély. A vízszint ingado
zása a dagály és az apály idején ±0,5 m. A part mentén minden típusú 
hajók közlekedhetnek. A partvidék hegyes jellege azonban jelentős 
mértékben nehezíti a tengeri deszantok partraszállását. 

A Koreai-szoros, amely a félsziget délkeleti partjait mossa, a Japán-, 
a Kelet-Kínai- és a Sárga-tengert köti össze. Az öböl mély vizű és al
kalmas nagy hajók közlekedésére. Partja erősen átszegdelt és rendkívül 
tekervényes — félszigetekkel, fokokkal, öblökkel. Az itteni öblök a leg
jobb kikötők Koreában. A legnagyobbak közülük Puszan és Mokpho. 

A Sárga-tenger sekély vizű. Partjainál sok a zátony, ami megnehezíti 
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a hajózást. Igen sok az öblös rész, ezek azonban többségükben nem ha
józhatók. 

Korea éghajlatát jelentősen befolyásolja a monszun, amely télen a 
szárazföld felől fúj a tenger felé, nyáron pedig megfordítva. Ezért a tél 
meglehetősen száraz, a nyár pedig esős, párás és meleg. A csapatok te
vékenységének leginkább az őszi, a téli és tavaszi időszak felel meg, 
amikor a csapadék minimális. 

Az ország növényzete különböző. Erdő főképpen a hegy vidéken van, 
elsősorban az északi részen. A tengerparti részen erdő nincs. 

Korea ásványi kincsekben igen gazdag ország. A föld méhében meg
található a szén, az arany, az ezüst, a higany, a réz, az ólom, a grafit, 
a volfrám, a mangán, a molibdén, a kobalt stb. Az ásványi kincsek zöme 
az ország északi részén található. 

Gazdasági fejlettség vonatkozásában is eltérés van a két országrész 
között. Észak iparosodottabb, dél főleg mezőgazdasági terület. 

Ha a szigetet észak—déli irányú tengellyel kettéosztjuk, katona-föld
rajzi szempontból a nyugati és keleti rész élesen különbözik egymás
tól. 

A nyugati irány a fontosabb. Területe is nagyobb (szélessége 150— 
200 km, hosszúsága pedig Phjöngjang vonalától 550 km), magába fog
lalja a lefontosabb politikai és adminisztratív központokat, köztük 
Phjöngjangot és Szöult. Ezen a területen a legfejlettebb az út- és vasút
hálózat. A terület jellegzetesen sík vidék, amely Phjöngjang vonalában 
70—120 km széles, és lehúzódik a déli partokig. 

A széles síkságok lehetővé teszik jelentős katonai csoportosítások lét
rehozását, páncélos csapatok alkalmazását, repülőterek építését. A te
rep nyílt jellege azonban erős álcázást követel. A tengerpart fodros 
jellege, a sok kis sziget az öblök közelében, jó lehetőséget biztosítanak 
a tengeri deszantok elleni védelem kiépítéséhez. 

A keleti rész az előbbinél valamivel keskenyebb. Szélessége 50—100 
km, hosszúsága 500 km. Észak és dél felé szélesedik, középen pedig 
összeszűkül. E területen fontos ipari centrumok és kikötők találhatók. 
Az erősen átszegdelt terep jelentősen akadályozza páncélos egységek 
alkalmazását. A csapatok tevékenysége csupán a vasút és az utak men
tén lehetséges, amelyek a Japán-tengerrel párhuzamosan futnak. 

Az 1950. évi nyári hadjárat 

1950. június 25-én hajnalban a dél-koreai hadsereg csapatai hitszegő 
módon megtámadták a KNDK-t és mintegy 2—3 km-re behatoltak te 
rületére. A Koreai Néphadsereg megállította és visszavonulásra kény
szerítette az ellenséget, majd ellentámadásba ment át. Nagy veszteséget 
okozva a liszinmanista és az amerikai csapatoknak, június 28-án elfog
lalta Szöult és szeptember közepére elérte az ország déli területeit, 
megközelítette Puszant, az egyik legnagyobb kikötőt. (2. sz. vázlat.) 

A mozgóháború első hadjáratában a Koreai Néphadsereg szétzúzta 
az amerikai imperialisták agresszív tervét, melynek célja a KNDK 
területének elfoglalása volt. A Koreai Néphadsereg a katonai tevékeny-
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ség másfél hónapja alatt öt támadó hadműveletet hajtott végre és 
megtisztította az ellenségtől Dél-Korea majdnem egész területét. 
Az ellenség halottakban és hadifoglyokban 93 663 katonát és tisztet 
vesztett; a néphadsereg csapatai 134 harckocsit, 229 löveget, 351 akna
vetőt, 1943 géppuskát, 2776 gépkocsit és sok más katonai felszerelést 
semmisítettek meg, illetve zsákmányoltak. 

A harcokban a néphadsereg megedződött és jelentős harci tapasztala
tokat szerzett. Az első hadjáratban figyelmet érdemel a főcsapás irá
nyának kiválasztása. A harmadik hadművelet befejezéséig a néphad
sereg a főcsapást az arcvonal nyugati szárnyán mérte Szöul irányában, 
mivel itt tevékenykedett a liszinmanisták, majd az amerikai csapatok 
főcsoportosítása. Itt helyezkedtek el az ország politikai és gazdasági köz
pontjait összekötő főbb útvonalak, és itt volt a legjobb lehetőség a 
csapatok tömeges alkalmazására. 

A harmadik, az úgynevezett tezsöni hadműveletben elszenvedett ve
reség után az ellenség fő erejét Kumcshön—Tegu irányában összpon
tosította. Ebben a helyzetben a néphadsereg főcsapásának az iránya kis
sé keletre tolódott el, és ismét az ellenség főcsoportosítására zúdult. A 
néphadsereg ilyen irányú tevékenysége lehetővé tette az ellenséges cso
portosítás szétdarabolását, részenkénti megsemmisítését, továbbá, hogy 
csapást mérjen Puszan város és kikötő irányában. 

A Koreai Néphadsereg fő erőit és eszközeit a főcsapás irányában össz
pontosította, így erő- és eszközfölényre tett szert az ellenséggel szem
ben és kedvező feltételeket teremtett a továblbi harctevékenységre. 
Csak a negyedik és az ötödiJk hadműveletben nem érte el a néphadsereg 
a kívánt eredményt, bár a haditechnika és az élőerők csoportosítása a 
főcsapás irányában még ekkor is biztosított némi erőfölényt. Az álta
lános erőfölény az amerikaiak és a liszinmanisták oldalán volt. 

* 

Az első hadjáratban a néphadsereg támadásának több sajátossága 
volt. Az első: a támadás nem sokkal az ellenség betörése után kezdő
dött, vagyis még mielőtt az ellenség a betörés területén megkapaszkod
hatott volna. A második: ezt a támadást a csapatok majdnem ugyan
abban a csoportosításban indították, amelyet az ellenség agressziójá
nak visszaverésére hoztak létre. A harmadik: a Koreai Néphadsereg 
támadása a negyedik hadműveletig csak igen kis hadászati tartalékkal 
és olyan feltételek között folyt, amikor az ellenség a tengeren és a le
vegőben erőfölénnyel rendelkezett. 

A Koreai Néphadsereg hadművészete az első hadjárat idején az ellen-
ségesjerők bekerítésére és_ megsmmisítésére irányuló hadművelet elő
készítésének és végrehajtásának tapasztalataival gazdagodott. Világos 
példája volt ennek a tezsöni hadművelet, amelynek során megsemmi
sült a 2. amerikai gyaloghadosztály. E hadművelet tanulságai megmu
tatták, hogy erdős-hegyes terepen is sikeresen végrehajtható az ellen
ség bekerítése és megsemmisítése. 

A főcsapás irányában a csapatok általában két lépcsőben helyezked-
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ték el. Az ilyen hadműveleti felépítés biztosította a támadás sikerét, az 
ellenség alapvető erőinek bekerítését és megsemmisítését. 

A hadseregek és a hadosztályok második lépcsőit általában a szár
nyak biztosítására és az elért terepszakasz megerősítésére vonták harc
ba. 

Az első hadjárat idején a néphadsereg csapatainak olyan jelentős 
vízi akadályokat kellett leküzdeniök, mint a Han, a Küm és a Naktong 
folyó. A folyókon való erőszakos átkelést rendszerint tervszerű elő
készítés után, nem pedig menetből hajtották végre. A menetből való 
erőszakos átkelés azért nem sikerült, mer t az egységek és csapatok 
parancsnokai ilyen irányú tapasztalatokkal nem rendelkeztek, nem 
szervezték meg a folyók és az ellenséges erők kötelező felderítését 
még a csapatok beérkezése előtt. Ez fordult elő a szöuli és részben 
a tezsöni és a naktongi hadművelet idején. 

Tiltva volt a folyókon való erőszakos átkelés szervezetszerű átkelési 
eszközök hiánya, illetve gyenge tüzérségi támogatás esetén. Részben 
példa erre a Han és a Küm folyón való átkelés. 

A csapatok a folyóátkelést általában éjjel hajtották végre szükség
eszközökkel (tutaj, csónak stb.) és a vízen átgázolva. A tüzérség és 
a harckocsik víz alatti hidakon keltek át. Ezeket a hidakat kőből, 
vagy homokzsákokból építették a mederfenékre és olyan magasra, 
hogy a harcokcsik, a tüzérség és a gépkocsik „saját lábukon" átkel
hettek rajta. Az ilyen átkelőhelyeket az ellenséges légierő nehezen 
tudta csak felderíteni, mivel a nagyobb folyók vize Koreában igen 
zavaros. 

Az amerikai légierő támadásai következtében a néphadsereg csa
patai a tezsöni hadművelettől kezdve kénytelenek voltak főképpen 
éjjel tevékenykedni. Ezek az éjszakai harcok megmutatták, hogy a 
néphadsereg csapatai képesek voltak viszonylag kis erőkkel sikeres 
harcot vívni. 

Az éjszakai harc sajátossága volt az is, hogy a lövészezredek és al
egységek csökkentett térközökben támadtak. A második lépcsőt a 
következő nap reggelén vetették be. Az éjszakai rohamok igen he
vesek ^voltak. Általában tüzérségi előkészítés nélkül kezdődtek, ami 
biztosította a meglepetést és a sikert a számban és felszerelésben erő
fölényben levő ellenség fölött. 

A támadó hadművelet tüzérségi biztosítását hadsereg méretben haj 
tották végre. A tüzérségben mutatkozó hiány arra kényszerítette a ve
zetést, hogy azt főképpen a főcsapás irányába alkalmazza. A csősűrű
ség azonban még ezekben az irányokban sem haladta meg a 10—30 
db-ot arcvonalkilométerenként. Ezred-tüzércsoportot csak az első lép
cső ezredeinél szerveztek, mindössze két osztályból, a hadosztály-tü
zércsoportok állománya is csak két-három tüzérosztályból állt. A ki
segítő irányban támadó ezredek tüzérségi erejét csak egy tüzérosztály 
képezte. 

A tüzérségi támogatást gyakran két, r i tkábban három periódusra 
tervezték. A tüzérségi előkészítés 10—30 percig tartott, s mélysége 
nem haladta meg az 1—1,5 km-t. Az első három hadműveletben ez 
az eljárás helyesnek bizonyult, mivel az ellenség csak hevenyészett 
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védelemmel rendelkezett. A negyedik és az ötödik hadművelet ide
jén, amikor az ellenség megerődített védelmet hozott létre a puszani 
hídfőben, az ilyen jellegű tüzérségi tűz már nem volt elég hatásos. 

A tüzérségi támogatást 2—3 km mélységig kísérő tűzösszpontosí-
tással biztosították. Az erdős-hegyes terepen kiépített védelem áttö-
réseskor, valamint a különböző támpontok felszámolásakor a tüzérségi 
támogatásnak ez a módszere volt a legcélszerűbb. 

A páncélos csapatokat alapvetően a gyalogság közvetlen támogatá
sára használták fel. Csupán a szöuli és a szuvöni hadműveletben al
kalmazták a 105. harckocsidandárt a siker kifejlesztésére, de a harc
kocsik még ezekben a hadműveletekben sem távolodtak el saját csa
pataiktól 10—>15 km-nél messzebbre. 

A Koreai Néphadsereg légiereje az ellenséges légierő jelentős fö
lénye közepette tevékenykedett. A vadászlégierő főképpen a harcte
rület fölött végzett felderítést és r i tkán támadta az ellenséges gépe
ket. A vadászbombázók június 26-án kezdték meg támadásaikat az el
lenséges csapatok, a vasúti hidak és az átkelőhelyek ellen. 

A Koreai Népköztársaság hadiflottáját az ellenséges tengerészeti 
erők szinte teljesen blokád alatt tartották, de alapjában véve még így 
is ellátták a tengerpart védelmét és részt vettek a hadműveletekben is. 
Tengeri deszantot tettek partra Kangnüng és Ulcsin térségében, ame
lyekkel segítették a szárazföldi csapatok támadását a keleti part 
mentén, az első ké t hadműveletben. A torpedónaszádok sikeres tevé
kenységét bizonyítja, hogy az amerikai hajók ellen folytatott harcban 
sikerült elsüllyeszteniük egy amerikai cirkálót Csumunzsin térségében. 

A támadó hadműveletek sikereiben nagy szerepe volt a parancsno
kok és a politikai szervek által végzett pártpolitikai munkának. A csa
patoknál és az alegységeknél létrehozták az agitátorok csoportjait a 
Koreai Munkapárt tagjaiból, a képzettebb és páldamutató harcosok
ból. Az agitátorok beszéltek az ellenség elleni harc taktikájáról, a nép
hadsereg hőseiről, megismertették a harcosokat az ország belső és 
nemzetközi helyzetével. 

A harckészség fokozása érdekében a néphadseregben bevezették a 
„gárda" megtisztelő cím adományozását. A csapatoknál széles körű 
mozgalom bontakozott ki ennek elnyeréséért. A gárda elnevezést elő
ször a 3. és 4. lövészhadosztályok kapták meg, Szöul elfoglalásáért. A 
gárdisták harci tapasztalatait széles körben népszerűsítették, röplapo
kon és brosúrákban. 

A Koreai Munkapárt Központi Bizottsága sok vezető pártmunkást 
küldött a hadseregbe. Ezek a pártmunkások a pártpolitikai munka se
gítésén túl foglalkoztak a felszabadított területeken a konszolidációs 
munkával, a csapatok ellátásának kérdéseivel, a sebesültek elszállítá
sával és a helyi lakosságnak az utak és hidak helyreállítására való 
mozgósításával. 

A parancsnokok és a politikai munkások által végzett pártpolitikai 
munka segítette a fegyelem megszilárdítását a csapatoknál és alegy
ségeknél, emelte a katonák erkölcsi színvonalát és erősítette támadó 
szellemét. 

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság által viselt háború igaz-
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ságos, felszabadító jellege a néphadsereg katonái tömeges hősiessé
gének forrása lett. Igen sok tiszt és katona kapta meg a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság Hőse címet, ezrek kaptak érdemrendeket 
és érdemérmeket. 

A Koreai Néphadsereget az agresszorral vívott harcában támogat
ták a szocialista országok népei, az egész haladó emberiség. A széles 
földkereségen százmilliók ajkáról hangzott fel az „El a kezekkel Ko
reától" jelszó. Ez a támogatás lelkesítette a koreai népet és erősítette 
a győzelembe vetett hitét. 

Dél-Korea lakossága örömmel és lelkesedéssel fogadta a néphad
sereget. A felszabadított területeken a munkások és parasztok tízezrei 
jelentkeztek önként soraiba, s a nép megkezdte a demokratikus 
rendszer építését. 1950 júliusában és augusztusában Dél-Koreában le
zajlottak a népi bizottságokba történő választások. A KNDK kor
mánya megkezdte a földreformot, melynek során a föld a parasztok 
kezébe került. 

Felvetődik a kérdés, hogy e sikerek ellenére a néphadsereg miért 
nem tudta kiűzni az ellenséget Korea földjéről? Ennek magyarázata 
mindenek előtt abban rejlik, hogy a Koreai Néphadsereg olyan körül
mények között folytatott szünet nélküli harcot, amikor az utánpótlást 
nagy távolságról kellett biztosítania; nem rendelkezett még elegendő 
tapasztalattal, miképpen kell támadó hadműveletet folytatni az élőerő
ben és technikában egyaránt fölényben levő ellenség ellen. 

A liszinmariiista és az amerikai csapatoknak, amelyek az ún. mozgó 
védelmet alkalmazták és állandóan fokozták erőfeszítéseiket, nagy 
veszteségek árán sikerült megállítaniuk a néphadsereg támadását az 
utolsó védelmi szakaszon, a Naktong folyónál, s ezzel időt nyertek 
egy nagy erejű ellentámadás előkészítéséhez. 

Az ellenség védelmi rendszere a puszani hídfőnél az előzőekhez ké
pest jelentősen megváltozott, összefüggő arcvonalat hoztak létre, 
amelynek szárnyai a tengerre támaszkodtak, ahol viszont az ellenséges 
flotta korlátlan úr volt. Az egyes irányokban létrehozott támpont
szerű védelem mellett kiépítették a lövészárokrendszert is. A koráb
biakhoz képest megnőtt a védelem mélysége, amit nagy mennyiségű 
tűzfegyverrel és műszaki zárral erősítettek meg. 

Az ellenséges csapatok harctevékenységének erősödése és számuk 
növekedése megmutatkozott a védelem aktivitásában is. Amíg pl. 
az első három hadműveletben az ellenség csupán kis erőkkel hajtott 
végre ellenlökéseket (század, zászlóalj), páncélosok támogatása nél
kül, és a friss erőket is részenként vonták harcba, a negyedik és az 
ötödik hadműveletben már ellencsapásokat hajtottak végre nagy 
erőkkel, páncélosok és a légierő támogatásával, s a friss erőket is tel
jes állománnyal vetették harcba. (Példa erre a 25. amerikai gyalog
hadosztály, az 1. tengerészgyalogos dandár, valamint a 3. dél-koreai 
gyaloghadosztály.) 

Széleskörűen alkalmazta az ellenség a tüzérséget. Az első három 
hadműveletben a lövegeket főleg az utak mentén helyezték el, az 
első vonaltól mintegy 2,5 km-re, s a néphadsereg harckocsijait közvet
len irányzással lőtték. A naktongi és a puszani hadműveletben az el-
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lenség már mélyen lépcsőzte tüzérségét. A Naktong folyónál a 105 
mm-es lövegéket előrevonták a gyalogság közvetlen támogatására. 
Minden gyalogezred harcát általában egy tüzérüteg támogatta. A tü
zérség az ellenlökéseket és ellencsapásokat tömegtűzzel támogatta. 
A néphadsereg éjszakai rohamai ellen az ellenséges tüzérség tömeg
tüzet alkalmazott. 

Páncélosokat az intervenciósok először a tezsöni hadműveletben al
kalmaztak 1950. június 10-én. Ez ideig úgy vélték, hogy a páncélosok 
működése hegyes terepen nem lehet hatásos. Ezt a véleményüket 
azonban hamarosan megváltoztatták és a páncélosokat széles körben 
kezdték alkalmazni. A naktongi hadműveletig ellenlökések támogatá
sára, a gyalogság harcból való kivonásának és visszavonulásának fe
dezésére alkalmazták a harckocsikat. A puszani hídfőben szeptember 
elején az ellenségnek már hat önálló páncéloszászlóalja volt, nehéz 
és könnyű páncélosokkal, s ezenkívül néhány önálló páncélosszázada. 
Az ellenség ezeket a páncélos erőket a harckocsik által veszélyeztetett 
irányokban, tartalékként és a gyalogos erőkkel együtt végrehajtott 
ellencsapásokban használta fel. Páncélosaik kisebbik részét — főkép
pen a könnyű harckocsikat — a páncélelhárító körletek megerősítésére 
alkalmazták. 

Az amerikai.támadók a koreai háborúban jelentős feladatot szántak 
a légierőnek. Állandóan növelték gépeik számát és kiterjesztették te
vékenységük területét. Az amerikai légierő már a háború első hónap
jaiban több támogatást nyújtott a szárazföldi csapatoknak, mint 
amennyit a második világháború egész időszakában a Bradley vezette 
12. hadseregcsoport kapott. E hadseregcsoport 28 hadosztályát tizen
négy vadász- és bombázó csoport támogatta, ugyanakkor a koreai 
arcvonalon június végén három amerikai és 5 liszinmanista hadosz
tálynak nyolc vadász- és bombázó csoport nyújtott támogatást.26 

A háború első hadjáratában az ellenséges légierő három feladatot 
oldott meg: kivívta a légi fölényt, elszigetelte a harctevékenység terü
letét és támogatta a csapatok harctevékenységét. A légi fölényt — je
lentős számú gépek birtokában — az intervenciósok minden nagyobb 
erőfeszítés és jelentősebb veszteség nélkül biztosították. 

A harctevékenység területének elszigetelésében és a hadiipari ob
jektumok megsemmisítésében a fő szerepet a távol-keleti amerikai 
légierő hadászati bombázói és az 5. amerikai légi hadsereg gépei ját
szották. Az ellenséges légierő tevékenysége az első időszakban terv
szerűtlen volt. A B—29-es hadászati bombázók csak 1950. július köze
pétől kezdték meg a hadászati pontok tervszerű bombázását. Hadászati 
pontként 18 várost, üzemet stb. jelöltek meg. Köztük volt Phjöngjang, 
Vönszan, Hezsu stb.27 

Augusztus 4-én a B—29-esek megkezdték a 38. szélességi foktól 
északra levő hidak bombázását. Ebben tíz napon keresztül részt vettek 
az 5. légi hadsereg könnyűbombázói és vadászgépei is. A légitámadások 

26 The Sea War in Korea . . . 69. o. 
27 United States Army in the Korean War. 256. o. 

« - 281 — 



32 vasúti és közúti hídra és Korea három fő közlekedési útvonalára 
terjedtek ki. 

Augusztusban a bombázó légierő parancsnoksága fokozta a hadá
szati objektumok elleni támadásokat. Ennek eredményeként a Vezér
kari Főnökök Egyesített Bizottsága által kijelölt hadászati obejktumok 
lényegében elpusztultak. A KNDK gazdasági potenciálja erősen meg
ingott. Észak-Korea néhány városát az agresszorok megsemmisítették. 
A békés lakosság tízezrei haltak meg vagy váltak rokkanttá. 

A pusznai hídfőt azért tudták megtartani az amerikai intervenció
sok, mer t sok repülőgéppel és jelentős tengeri erőkkel rendelkeztek. 
A keleti tengerpart lövetése, a Phohangnál augusztusban partra te t t 
amerikai lovashadosztály, a 3. dél-Jköreai hadosztály kivonása ugyan
ebben a hónapban Phjonghe körzetéből és partraszállítása Phohang 
déli körzetében, a repülőcsoportok légitámadásai, az 1. tengerészgyalo
gos dandár három ellencsapása — mindezek döntő szerepet játszottak 
a puszani hídfő megtartásában. Mindéhhez még az is hozzájárult, hogy 
az amerikaiak az utánpótlást — az ún. „hajóhídon" — Japánból bizto
sítani tudták. 

Az 1950. évi Őszi hadjárat 

Miután a KNDK elleni első agressziót a néphadsereg porrá zúzta, 
az amerikai imperialisták 1950 szeptemberében kénytelenek voltak új 
tervet kidolgozni a Koreában folytatandó harccselekményekre. Azt 
tervezték, hogy partraszállást hajtanak végre Incshön körzetében, el
foglalják a várost, majd kifejlesztik a támadást Szöul és a Kümpho 
körzetében levő legnagyobb koreai repülőtér irányába. A deszant t e 
vékenységével egyidőben a 8. amerikai hadseregnek is csapást kellett 
mérnie a puszani hídfőből északi irányba azzal a feladattal, hogy 
egyesüljön az Incs'hönnél partra te t t erőkkel. Arra számítottak, hogy 
a 8. hadsereg, a flotta és a deszant együttes tevékenységének eredmé
nyeként bekerítik, megsemmisítik a Koreai Néphadsereget és egész 
Koreát elfoglalják.28 (3. sz. vázlat) 

A „Sea Comet" fedőnevű deszant-hadművelet végrehajtására a 
69 450 fős 10. expedíciós hadtestet jelölték ki. A deszant szállítására 
és a paratraszállás biztosítására több mint 200 különböző hajót vontak 
össze.29 

Az ellentámadás megindításának kezdetére a puszani hídfőben az 
agresszorok több mint 157 ezer ember t összpontosítottak, ebből 85 000 
fő volt az amerikai. Velük szemben a Koreai Néphadsereg 1. és 2. 
hadserege állt, melyek az elmúlt harcokban nagy veszteségeket szen
vedtek. Az erőviszony az intervenciósok javára alakult. 

1950. szeptember 15-én az ellenség végrehajtotta a partraszállást 
Incshönnél. Szeptember 16-án a 8. amerikai hadsereg erős tüzérségi és 
légi előkészítés után megindította az ellentámadást a puszani híd
főből. Az arcvonal egész szélességében véres harc bontakozott ki. 
Az ellenségnek nagy veszteségek árán sikerült elfoglalnia Volmi-szi-
getet, amelyet egy kis létszámú helyőrség hősiesen védett. A védők 
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3. sz. vázlat. A Koreai Néphadsereg visszavonulása az ország északi területeire 
1950. szeptember 15.—október 24 



megsemmisítették az ellenség néhány páncélosát és több tucat embe
rét, megrongáltak három aknarakót és elsüllyesztettek néhány partra
szállító hajót. Az erők azonban egyenlőtlenek voltak. A védők mind 
egy szálig elestek. 

Szeptember 15-én, Volmi-sziget elfoglalása után, az ellenség meg
kezdte a partraszállást Incshönnél. A fölényben levő ellenség nyo
mása alatt az incshöni helyőrség csapatai megkezdték a visszavonu
lást kelet felé. Incshön elfoglalása után az ellenség Szöul irányában 
támadásba ment át azt remélve, hogy három nap alatt elfoglalja a 
várost és elvághatja a néphadsereg visszavonulási útjait. Az ellenség 
azonban a néphadsereg katonáinak hősi ellenállásába ütközött, akik 
a város lakosságával együtt 14 napon át (szeptember 15—28.) állták 
a számbeli fölényben levő ellenség rohamait. 

A puszani hídfőből támadó ellenséges erők szintén erős ellenállásba 
ütköztek. Az agresszoroknak csal?: szeptember 23-ra sikerült nagy vesz
teségek árán a maguk javára fordítani a harc menetét és 27-re be
keríteni a néphadsereg főerőit. Ebben a bonyolult helyzetben a Koreai 
Munkapárt új hadászati tervet dolgozott ki, amelynek lényegét Kim ír 
Szén elvtárs így fogalmazta meg: „ . . . egyrészről lassítani az ellenség 
támadásának ütemét, időt nyerni, tervszerűen kivonni a néphadsereg 
Dél-Koreában bekerített erőit, másrészről előrevinni a tartalékerőket, 
megszervezni a tervszerű hadászati visszavonulást."30 

E terveknek megfelelően a Koreai Néphadsereg nehéz harcokban, 
az ellenséges légierő állandó csapásai közepette megkezdte a vissza
vonulást. Ésszerűen felhasználva az arra alkalmas terepszakaszokat, 
a néphadsereg csapatai ellenlökéseket hajtottak végre és jelentős vesz
teségeket okoztak az ellenségnek. Széles körben alkalmazták a csap
dákat is. A visszavonulásra általában az éjszakai órákban, utak nél
küli terepen került sor. Az ilyen taktika a fölényben levő ellenséggel 
szemben, különösen az erős légi tevékenység viszonyai között, az 
élőerő megóvását eredményezte. 

Az amerikai parancsnokság a 38. szélességi fok elérése után új tá
madó hadművelet végrehajtására hozott döntést. Az amerikai impe
rialisták azt remélték, hogy könnyen elfoglalhatják egész Koreát, 

Az incshöni és a puszani ellenséges csoportosítások parancsnoka, 
MacArthur tábornok, már szeptember 27-én (a két csoportosítás egye
sülése napján) megkapta az USA Vezérkari Főnökei Egyesített Bizott
ságának direktíváját, amelyben engedélyezték a 38. szélességi foktól 
északra történő előnyomuíást. „Az önök katonai célja — hangzott a 
direktíva — az észak-koreai fegyveres erők megsemmisítése. E cél el
érése érdekében megengedünk Koreában mindenféle harctevékenysé
get, beleértve tengeri és légideszantok alkalmazását, s a szárazföldi 
csapatok harctevékenységének kiterjesztését a 38. szélességi foktól 
északra . . ."31 

28 A dél-koreai csapatok a 8. amerikai hadsereg hadműveleti alárendeltségében voltak. 
29 M. Cagle, F. Manson: Tengeri háború Koreában. Rövidített fordítás angolból. Moszk

va, 1962. 370—373. o. 
30 A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborújának története. Phjöngjang, 

1961. 121. o. 
31 United States Army in the Korean War . . . 651., 654. o. 
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Két nap múlva, 1950. szeptember 29-én, az USA akkori hadügymi
nisztere, Marshall, utasítást adott MacArthúmak, „ne evezze magát 
megkötve se harcászati, sem hadászati vonatkozásban a csapatoknak 
a 38. szélességi foktól északra történő felhasználásában." MacArthür 
azonnal válaszolt Marshallnak: „Mindaddig, amíg az ellenség nem ka
pitulál, az egész Koreára úgy tekintek, mint a katonai tevékenység 
számára teljesen szabad területre."32 Ez a dokumentum ismételten bi
zonyította az USA agresszív törekvéseit Koreában. 

Az agresszorok által kidolgozott új támadó hadműveleti terv szerint 
a 8. amerikai hadsereg a főcsapást Keszöng, Szarivön, Phjöngjang irá
nyába méri. Ezzel egyidőben a 10. amerikai hadtest partraszállást haji 
végre Vönszan körzetében, majd innen támad nyugati irányban a 
Phjöngjang-Vönszan-i korridoron át, hogy Észak-Koreában egyesüljön 
a 8. amerikai hadsereggel, s így elvágják a Koreai Néphadsereg vissza
vonulási útját. A terv azt is előirányozta, hogy a 10. hadtest és a 8. 
hadsereg egyesülése után tovább folytatják a támadást észak felé és 
80—160 km-re megközelítik a Jalu folyót. Ettől a vonaltól északra 
csak a dél-koreai csapatokkal akartak támadni.33 

A Koreai Néphadsereg csapatainak a felső vezetés azt a feladatot 
adta, hogy tartóztassa fel az ellenség támadását, harcokban fárassza ki 
és biztosítson időt arra, hogy a néphadsereg főerői kitörjenek a be
kerítésből Dél-Korea területéről. A 38. szélességi fokhoz új tartaléko
kat vontak előre, melyek az ország északi részén gyorsan szerveződtek. 
Az erőfölény azonban továbbra is az ellenség oldalán maradt. 

A dél-koreai csapatok október 1-én átlépték a 38. szélességi fokot, 
s 7-én ugyanezt tették az amerikai csapatok is. Az arcvonal nyugati 
részén könyörtelen harc lángolt fel. A néphadsereg csapatai szeptem
ber 8—11. között sikerrel verték vissza a számbeli fölényben levő ellen
ség rohamait. Az amerikai vezetés csak a második lépcső harcba vetése 
után tudott eredményt kicsikarni. 

Az arcvonal keleti részén különösen Vönszan körzetében bontako
zott ki véres harc. Itt október 5-től 14-ig tartották magukat a néphad
sereg csapatai. Tevékenységükkel megakadályozták, hogy az ellenség 
áttörjön Phjöngjang felé, bekerítse és megsemmisítse a néphadsereg 
egységeit a 38. szélességi fok mentén. 

Október 20-án az amerikaiak légideszantot dobtak le Phjöngjangtól 
45—50 km-re északra (187. légideszant ezred) azzal a feladattal, hogy 
vegyék birtokba Szuncshön és Szukcsen helységeket és akadályozzák 
meg, hogy a néphadsereg csapatai Phjöngjangtól visszavonuljanak 
észak felé. A deszantnak azonban — mint azt maguk az amerikaiak 
is beismerik — a feladatot nem sikerült maradéktalanul teljesítenie. 
A deszant kidobásának idején ugyanis a néphadsereg csapatainak zö
me Szukcsen és Szuncshön északi részén, a Cshöngcshön folyó partján 
tartózkodott, a csapatok egy része pedig már átkelt a folyón.34 A légi
deszant csupán egy részüket (kb. egy hadosztályt) tudta elvágni a nép
hadsereg főerőitől. 

32 Uo. 651., 659. o. 
33 M. Cagle, F. Manson: Tenger i h á b o r ú Koreában . 95. o. 
34 Uni ted States A r m y in the Korean W a r . . . 640. o. 
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Az arcvonal keleti részén az intervenciósok tengeri deszantot tettek 
parta Vönszannál. A partraszállást aknafelderítés előzte meg, mivel 
itt az elaknásított terület meghaladta a 400 km2-t és több mint 3000 
mágneses és érintő aknát raktak le. A víz alatti aknák felderítésére 
az amerikaiak helikoptereket alkalmaztak. Ez volt az első eset, amikor 
a felszíni hajók és a helikopterek együttműködtek tengeri aknamező 
felderítéséiben. A vönszani kikötő aknamentesítésénél felhasználták a 
repülőgép-anyahaj ók „Skyraider" és „Corsair' t ípusú repülőgépeit is, 
amelyek 450 kg-os repeszbombákat dobtak a vízbe. A bombákat idő
zítő szerkezettel látták el, így azok 7,5 méteres mélységben robbantak 
a víz alatt.35 E tevékenység eredményeképpen a lerakott 3000 aknából 
sikerült megsemmisíteni 225 db-ot. A vönszani kikötő felderítése mint
egy nyolc napig hátráltatta a partraszállást, s két aknaszedő elveszté
sét és több mint 200 fő életét is követelte.36 

Vönszan után az intervenciósok folytatták a támadást. Október 20-
án elfoglalták Phjöngjangot és tovább nyomultak előre a Cshöngcshön 
folyó felé. ö t nap múlva az ellenség elérte a Jalu folyót és elfoglalta 
Csoszant. Északkeleten az agresszorok eljutottak Cshöngzsin körze
tébe, amely 80—90 km-re van a Szovjetunió határától. Az interven
ciósok kijutása erre a terepszakaszra közvetlenül fenyegette a Kínai 
Népköztársaságot és a Szovjetunió távol-keleti területeit. Ugyanebben 
az időben az ellenség hadtápterületének nagy része a néphadsereg 2. 
hadtestének ellenőrzése alatt állt, amely lényegében a „második fron
tot" jelentette.37 

A munkapárt és a KNDK kormánya ebben a nehéz helyzetben, amikor 
a néphadsereg visszavonult, mindent megtett, hogy több fontos ipari 
üzemet a köztársaság északi hegyes területeire evakuáljon és erősítse 
a csapatok körében a pártpolitikai munkát. A hadseregben 1950 ok
tóberében bevezették a politikai helyettesi intézményt. A miniszté
r iumban megszervezték a Politikai Főcsoportfőnökséget, amely a Köz
ponti Bizottság osztályának jogkörével rendelkezett. A hadseregnél 
katonai tanácsok, a magasabbegységeknél politikai osztályok alakultak. 
Ugyanebben az időszakban a Központi Bizottság határozatot fogadott 
el arról is, hogy a hadseregben létre kell hozni a Koreai Munkapárt 
szervezteit. A Politikai Főcsoportfőnökség kidolgozta a néphadseregben 
működő pártszervezetek helyzetéről szóló dokumentumot. Ezután az 
egységeknél és az alegységeknél megkezdődtek a pártbizottságok vá
lasztásai. A munkapár t sok vezető pártmunkását küldte a hadseregbe, 
akik a helyszínen nyújtottak segítséget a hadsereg politikai munka
társainak. 

A párt- és politikai szervekre az a feladat hárult, hogy fokozzák a 
személyi állomány erkölcsi szilárdságát és erősítsék a fegyelmet. A 
csapatok harci szellemének emelésében nagy szerepet játszott a Ko
reai Munkapárt Központi Bizottságának határozata a harci zászló 
adományozásáról, a katonai esküről és a parancsnoki állomány meg
különböztető jelvényeiről. 

35 M. Cagle, F. Manson: Tengeri háború Koreában. 119. o. 
36 Uo. 126., 128. o. 
37 A „második front"-on a KNDK történészei a 2. és az 5. lövészhadtest egyesülése után 

létrejött erőket értik, amelyek Korea középső részén ténykedtek. 
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Az ellenség technikai és légi fölénye, valamint az ország jelentős te
rületének elvesztése ellenére a néphadseregnek sikerült megvalósíta
nia a hadászati visszavonulást, megőriznie az erők jelentős részét, és 
végső soron megállította az ellenség támadását. A Koreai Munkapárt 
és a Néphadsereg Főparancsnoksága rövid idő alatt jelentős tartalé
kokat hozott létre. 

A téli—tavaszi hadjárat — 1950—1951 

1950. október végén a Koreai Néphadsereg és a Kínai Népi Önkén
tesek ellencsapást hajtottak végre, majd ellentámadásba mentek át. 
Nyolc hónap alatt öt támadó hadművelet során Észak-Korea egész 
területét megtisztították a hódítóktól. (Lásd a 4. sz. vázlatot.) Az in
tervenciósok kénytelenek voltak átmenni védelembe. Veszteségük je
lentős volt: halottakban, sebesültekben és hadifoglyokban mintegy 598 
ezer fő. A hadműveleti kezdeményezést a népi erők kiragadták az 
amerikai parancsnokság kezéből. 

A véres harcok során tökéletesedett a Koreai Néphadsereg hadmű
vészete. 

Az első hadműveletben (1950. október 25.—november 5.) a KN és a 
KNÖ csapatai38 csapást mértek Unszan körzetében, szétverték a 2. dél
koreai hadtestet és a Cshöngcsnön folyótól északra levő területet telje
sen megtisztították az ellenségtől. 

A vereség után az ellenség gyorsan hozzáfogott csapatai rendezésé
hez, élőerővel és technikával történő feltöltéséhez, November 13-án 
nagy veszteségek árán ismét sikerült átkelnie az ellenségnek a Cshong-
cshön folyón, s mintegy 30—50 km-re előrenyomulnia. November 27-
én MacArthur törzse bejelentette a 8. hadsereg „döntő támadását" a 
koreai háború befejezése céljából. Ezt a „döntő támadást" azonban no
vember 25-én a KN és a KNÖ ellentámadása szátzúzta. Megkezdődött 
a második, a Phjöngjang—Hüngnam-i hadművelet, amely december 
24-ig tartott. E hadművelet elgondolása az volt, hogy Anzsu körzeté
ből Phjöngjang, a Csangzsin-víztároló körzetéből pedig Hamhüng irá
nyában támadva verjék szét az ellenség főerőit és jussanak ki a 38. 
szélességi fok vonalára. A Koreai Néphadsereg élőerőben kétszeres 
fölénnyel rendelkezett, tüzérségi és aknavető lövegekben pedig az erő
viszony egyenlő volt. Páncélosokban és repülőgépékben azonban az el
lenség nyomasztó fölényben volt. 

A népi erők ellentámadása váratlanul érte az intervenciósokat. A 8. 
amerikai hadsereg az első két napon a jobbszárnyon, december 1-én 
pedig a balszárnyon gyors visszavonulásba kezdett. December 6-án a 
néphadsereg alakulatai felszabadították Phjöngjangot, 16-án Hamhün-
göt, 24-re pedig az arcvonal teljes szélességében kijutottak a 38. szé
lességi fokra, ahol egyesültek az ellenség hátában tevékenykedő egy
ségekkel, Az ellenség vesztesége ebben az időszakban — halottakban 
és sebesültekben — mintegy 30 000 katona és tiszt volt. A Koreai Népi 

38 KN — Koreai Néphadsereg; KNÖ — Kínai Népi önkéntesek. 

— 287 — 



sz. vázlat. A KN és a KNÖ ellentámadása az 1950—51. évi téli—tavaszi 
hadjáratban. 



5. sz. vázlat. A Han—Hvenszon-i hadművelet — 1951. január 27.—1951. április 21. 



Demokratikus Köztársaság felszabadult a megszállóik igája alól. A há
ború menetében gyökeres fordulat következett be. 

1950. december 31-én a KN és a KNÖ megkezdték a harmadik, a 
szöuli hadműveletet, amely 1951. január 8-ig tartott.39 A hadművelet 
elgondolása az volt, hogy meg kell akadályozni az ellenség megka
paszkodását a 38. szélességi foknál, több irányban mért csapással át 
kell törni a védelmét, főerőit részekre kell vágni és meg kell semmi
síteni, majd déli irányban támadva felszabadítani Szöult és kijutni a 
37. szélességi fokra. A főcsapást Szöul irányában határozták meg. 

A Koreai Néphadsereg és a Kínai Népi önkéntesek csapatai rövid 
tüzérségi előkészítés után áttörték az ellenség védelmét, majd tovább 
fejlesztették csapásukat dél felé. Január 4-én felszabadították Szöult és 
január 10-ig 90—100 km-re távolodták él a 38. szélességi foktól déli 
irányban. 

Az ellenség, miután átcsoportosította erőit, január 27-én támadásba 
ment át. Megkezdődött a negyedik hadművelet, amely 1951. április 
21-ig tartott. Február 11-ig a KN és a KNÖ feltartóztatták az ellenség 
rohamait, majd Hvenszon körzetében (az arcvonal középső szakaszán) 
hatalmas csapást mértek a rohamozó ellenség szárnyaira, és csupán a 
harc hat napja alatt 12 000 ellenséges katonát és tisztet semmisítettek 
meg. Az ellenségnek csak tíz nap alatt sikerült nagy veszteségek árán 
megállítani a támadást. Ugyanakkor a népi erők sem tudták kiépíteni 
a védelmet az elfoglalt terepszakaszokon, mivel ők is jelentős veszte
ségeket szenvedtek (főképpen a légierőtől), hiányuk volt lőszerben és 
az ellátásban. Ezt figyelembe véve az egyesített parancsnokság40 úgy 
döntött, hogy csapatait visszavonja a 38. szélességi fokra, ahol a terep 
alkalmas jelentős erők szétbontakoztatására. Március 18-án éjjel meg
kezdődött a csapatok visszavonulása, amit jelentős utóvéd erők fedez
tek. A manőver április 2 l - re tervszerűen befejeződött. Ebben a had
műveletben a néphadsereg csapatai a mozgó védelem tapasztalataival 
gazdagodtak. Helyesen hajtották végre az egyik védelmi szakaszról a 
másikra történő visszavonulást, az esetek többségében súlyos harcok 
után. 

Az ötödik hadműveletet (1951. április 22.—július 9.) két szakaszra le
het osztani. Mindkét szakasz a néphadsereg támadásával kezdődött, 
majd visszavonulással és védelembe való átmenettel fejeződött be. A 
hadműveletek általános elgondolása az volt, hogy több irányban mé
rendő csapásokkal szétverjék a 8. amerikai hadsereg főerőit. Az első 
szakaszban (április 22.—május 25.) a főcsapás iránya Keszöng terüle
téről kiindulva Szöul volt. A KN és a KNÖ támadó tevékenységének 
eredményeként április 28-ra az ellenséget Szöul, Kaphjön és Incszse 
dél terepszakaszra vetették vissza. Május elejére az intervenciósoknak 
sikerült a népi erőket észak felé kissé visszaszorítani. 

A második szakaszban (május 16.—július 9.) a KN és a KNÖ fő-
csapásukat keleti irányba mérték, mégpedig Henri észak körzetéből 

39 December 25—30. közöt t a Korea i Néphadse reg rendez te sorait , feltöltötték élőerővel 
és t echnikáva l . 

40 A Korea i N é p h a d s e r e g és a Kína i Népi ö n k é n t e s e k egyesí tet t pa r ancsnokságá t az 
1950—51-es tél i- tavaszi h a d j á r a t elején hoz ták lé t re . 
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Incszse, Hupken, Hacszsinburi irányába. A kibontakozott harcban az 
ellenség nagy veszteségeket szenvedett, három hadosztályát Henri 
térségében bekerítették és megsemmisítették, az arcvonal nyugati sza
kaszán pedig csapatait ismét Szöulig szorították vissza. Az amerikai 
parancsnokságnak azonban ismét sikerült erőit rövid idő alatt átcso
portosítania és május 23-án támadásba ment át. Támadását a népi 
erők június 2-án megállították. Mindössze 20—30 km-t sikerült elő
nyomulnia észak felé. Az egyesített parancsnokság azonban lőszer 
hiányában és más ellátási nehézségek miatt, valamint annak érdeké
ben, hogy a védelemhez kedvezőbb terepszakaszt foglaljon el, a to
vábbi visszavonulás mellett döntött. Ennek következtében július 9-én 
az arcvonal az Imzsin folyó, Kümhva észak 5 'km és Jangu észak 10 
km vonalában megszilárdult. A harcokban az ellenség elvesztette több 
mint 60 000 emberét, megsemmisült 700 különböző űrméretű lövege, 
több mint ezer gépkocsija és jelentős mennyiségű egyéb haditechnikája. 

* 

A téli—őszi hadjárat eredményeképpen tehát az ellenséget kiűzték 
Észak-Koreából. A véres harcok során korszerűsödött a néphadsereg 
hadműveleti művészete és harcászati eljárása. Míg az első három had
műveletben az erők és eszközök egyenlő elosztását figyelhettük meg 
az arcvonalon, amit bizonyos fokig magyaráz az ellenség összefüggő 
védelmi rendszerének a hiánya, a negyedik, de különösen az ötödik 
hadműveletben már világosan kirajzolódik a főcsapás iránya, s az 
erők és eszközök tömeges alkalmazása ebben az irányban. 

A néphadsereg harctevékenysége, a korábbi időszakhoz hasonlóan, 
főképpen éjjel zajlott le, csak sokkal nagyobb méretekben. A hadse
regek hadműveleti felépítése, a hadtestek és hadosztályok harcrendje 
a támadás során általában kétlépcsős volt. A magasabbegységek az 
ellenség üldözésére rendszerint előrevetett osztagokat alkalmaztak. 

A védelmet támpontszerűen építették ki. A védelemben levő csa
patok előtt erős fedező erők voltak, amelyeknek feladata az ellenség 
feltartóztatása volt. Az előretolt csapatok a magaslatokon helyezked
tek el, jó kilátással és jó kilövési lehetőséggel. A főerők kétlépcsős 
harcrendben, a biztosítási övtől 1—3 km-nyire helyezkedtek el. 

A csapatok ilyen lépcsőzöttsége az erdős—hegyes terepen lehetősé
get biztosított a főerők megőrzéséhez. Védelemben széles körűen al
kalmazták az éjszakai váratlan ellenlökéseket. A kikülönített jelentős 
létszámú partvédelmi erők, s a gondosan megszervezett deszantelhá-
rítás kizárta, hogy az ellenség meglepetésszerűen nagy erejű tengeri 
deszantot tegyen partra. 

Jobb lett a páncélelhárító védelem megszervezése is (a harckocsi 
veszélyes irányokat aknákkal zárták le, tankcsapdákat és harckocsi
árkokat építettek). A csapatoknál harckocsi vadászokat kezdtek szer
vezni, akiket gránátokkal és gyújtópalackokkal szereltek fel. Ezek a 
csoportok az utak mentén kiépített állásokban helyezkedtek el. Emel
kedett a légvédelem színvonala részben a légvédelmi eszközök számá-
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nak növekedése, részben az ellenséges repülőgépeik elleni harc tapasz
talataínak felhalmozódása folytán. 

A felszabadító honvédő háború tapasztalatait összegezte a Koreai 
Munkapárt KB 1950. december végén tartott plénuma. A plénum 
megemlékezett a koreai nép és hadserege harciban tanúsított hősies
ségéről, a pár t és a KB vezető szerepéről. 

A győzelem biztosítása érdekében a párt megalkuvás nélküli harcot 
hirdetett a pánikkeltők, a siránkozók ellen, valamint a néphadsereg 
fegyelmének további erősítéséért. Amikor az amerikai intervenciósok 
nyíltan kiterjesztették a háborút és nyilvánvalóvá vált a harcok el
húzódása, a párt az egész nép felfegyverzéséért szállt síkra. 

Nagy elismeréssel szólt a plénum arról az anyagi segítségről, ame
lyet a Szovjetunió nyújtott a koreai népnek és arról a tevékenységről, 
amelyet a koreai kérdés békés megoldása érdekében fejtett ki. 

A KB 1950. decemberi ülése határozatokat fogadott el a nép összes 
erőforrásainak mozgósításáról az ellenség szétverésére, a néphadsereg 
harckészségének további emeléséről és a pártszervek tevékenységében 
mutatkozó hibák kiküszöböléséről, valamint az intervenciósok által le
rombolt északi területek helyreállításáról. 

* 

A háború manőverező időszakában a néphadsereg támadó hadmű
veleteit a következő sajátosságok jellemezték: a csapatok harctevé
kenysége önálló irányokban bontakozott ki, azon fő útvonalak men
tén, amelyek az ellenség létfontosságú központjaihoz vezettek. Ezért 
a harctevékenység főképpen az utak, a vasúthálózat, a hegyi átjárók 
és átkelőhelyek birtoklására irányult. A támadó hadműveletek döntő 
jelentőségűek voltak. 

A főcsapások általában egy-két útvonal mentén bontakoztak ki, mi
vel ez lehetővé tette valamennyi fegyvernem alkalmazását. 

Az első hadjáratban (1950. június) a főcsapás a szöuli irányban 
bontakozott ki, ahol az úthálózat a legfejlettebb, s ahol az ellenség 
erejének főcsoportosítása tartózkodott. 

A harmadik hadjáratban (1950. november) a néphadsereg a főcsa-
pást a tüzérség és harckocsik számára nehezen járható terepen 
mérte. Ennek az a magyarázata, hogy a néphadsereg főképpen gya
logos erőkkel és könnyűtüzérséggel rendelkezett — az ellenség vi
szont nagy páncélos erőkkel és gépvontatású tüzérséggel. Ezenkívül a 
Legfelsőbb Parancsnokság határozott, meglepetésszerű csapásra töre
kedett az ellenség szárnyaira és utánpótlási vonalaira, hogy ezzel ne
héz helyzet elé állítsa az Anzsu—Phjöngjang-i irányban csoportosuló 
ellenséges erőket. 

A mozgóháború időszakában korszerűsödött a páncélelhárítás. Míg 
az első hadjáratban a páncélelhárításra lényegében csak lövészfegy
vereket alkalmaztak, a második hadjáratban már a tüzérséget is bevon
ták a páncélelhárításba. A harmadik hadjáratban a tüzérség kb. 4C 
százalékát vetettek be közvetlen irányzású lövegként. Széles körűen 
kezdték alkalmazni a műszaki zárakat és az aknatelepítést. 
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Fejlődött a légvédelem is. Az első két hadjáratban a néphadsereg
nek még kevés légvédelmi eszköze volt. A harmadik hadjáratban ezen 
eszközök mennyisége 5—'6-szorosára nőtt. 1951 tavaszán az amerikaiak 
már kénytelenek voltak mintegy 7—8 ezer méterre emelni a repülési 
magasságot, s légi tevékenységüket főképpen az éjszakai órákban vég
rehajtani. Ettől függetlenül az ellenség nagy légi fölény birtokában 
mérte csapásait a néphadsereg csapataira és utánpótlási vonalaira. 
Az olyan fontos objektumokat Észak-Koreában, mint a Szuphung-i 
vízierőmű és a Jalu folyón átívelő hidak, a Kínai Néphadsereg légi
ereje megbízhatóan oltalmazta. 

Nagy eredményeket ér t el a népihadsereg a tengeri deszantok elleni 
védelem megszervezésében. Áz első és a második hadjárat idején ez
zel a feladattal speciális dandárokat bíztak meg. A harmadik hadjá
ratban, amikor az arcvonalon megnőtt a harckocsik, a repülőgépek és 
a partvédelmi ütegek száma, a tengerpart védelme jelentősen megja
vult. A speciális dandárok helyett most már lövész- és gyaloghadtes
teket alkalmaztak. Tevékenységük, különösen pedig a harckocsikkal 
és a tüzérséggel való együttműködésük azonban még hiányos volt. 
A gyalogos, a tüzér és a harckocsi alegységeket a partoktól távolabb 
fekvő hegyes körzetekben helyezték el, így a partraszállt erőket tűz
zel és ellenlökésekkel fogadhatták. 

A támadás előtti tüzérségi előkészítés általában 30—40 percig tar 
tott. A tüzérség a támadást 2,5—3 km mélységig kísérő tűzösszponto-
sítással támogatta és tűzcsapásokkal vagy közvetlen irányzással fogta 
le azokat az ellenséges tűzfészkeket, amelyek akadályozták a gyalogság 
előremozgását. 

A hegyes terepen rendkívül megnőtt a közvetlen irányzású tüzérségi 
tűz jelentősége; a magaslatokról tüzeltek a völgyekben és a hajlatok
ban levő ellenséges célpontokra. Különösen az aknavetők és a tarac
kok tüze volt hatásos. 

Az első hadjárat kivételével, a harckocsiknak nem volt nagy befo
lyásuk a harccselekményekre, mivel számuk kevés volt. Ezenkívül a 
hegyi terep és a kiterjedt rizsmezők korlátozták a harckocsi alegységek 
mozgási lehetőségét. Meg kell mondani azt is, hogy a harckocsikban 
az ellenséges légierő jelentős veszteségeket okozott. 1950. június—július 
hónapokban a harckocsikat még tömegesen alkalmazták, de ezt kö
vetően csak kis csoportokban. 

Az amerikai intervenciósok és dél-koreai kiszolgálóik a háborúnak 
ebben a periódusában a támadásokat, az előírásoknak megfelelően, az 
arcvonal teljes szélességében, s nagyon határozott célokkal szervezték. 
A hadművelet ezen alapvető formájának fő célja az arcvonal áttörése, 
majd a siker kimélyítése volt. 

A támadó hadműveletek során azonban a 8. amerikai hadsereg tá 
madási üteme állandóan csökkent. Az 1950. évi őszi hadjárat idején 
pl. egy amerikai hadművelet mélysége elérte a 240—250 km-t, s a 
napi ütern 10—17 km volt, az 1950—51. évi téli—tavaszi hadjárat ide
jén a mélység 70—80 km-re, a napi ü tem pedig 3—5 km-re csökkent. 
Ebben természetesesn közrejátszott a KN és KNÖ növekvő ellenállá
sa is. 
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Az amerikai és a liszinmanista csapatok — a néphadsereg módsze
rétől eltérően — szinte kizárólag nappal támadtak, KN és KNÖ tel
jes védelmi rendszerére kiterjedő légi és tüzérségi előkészítés után. 

Támadásuknak több jellemző vonása volt. A második hadjárat ide
jén pl, a támadást oszlopban, az utak mentén hajtották végre, nem tö
rődve azzal, hogy a mögöttes területen ellenállási tűzfészkek marad
nak. A harmadik hadjárat idején a támadást gondos felderítés előzte 
meg, főképpen a szárnyakon. A csapatok mozgása — a bekerítéstől tartva 
— meglehetősen óvatos volt. Az erős tüzérségi és légi előkészítés után 
megindult támadás az arcvonal teljes szélességére kiterjedt. 

Az első és a harmadik hadjárat idején az amerikai és a dél-koreai 
csapatok széles körben alkalmazták a mozgó védelmet. Ehhez a mód
szerhez főképpen védelmük áttörése, vagy támadásuk sikertelensége 
után folyamodtak. 

Az ellenség sokoldalúan felhasználta a vízi akadályokat. Mivel nagy
mennyiségű gépi szállítóeszközzel rendelkezett, képes volt gyorsan és 
szervezetten visszavonulni, majd ugyanilyen gyorsan új védelmi te
repszakaszt elfoglalni, s így erős ellenállást tudott kifejteni minden 
terepszakaszon. 

Az első hadjárat idején az ellenség védelme kis mélységben elhelye
zett tűzfészkekből és általában egy védőövből állt. A harmadik had
járat idején a védelem már 3—4 védőövet foglalt magába. 

A tüzérségi erők felhasználásával az amerikaiak a tarackoknak és az 
aknavetőknek biztosítottak elsőbbséget. A tüzérség eredményességét 
nagyban segítette a légi felderítés. 

A mozgóháború időszakában az amerikaiak széles körűen alkalmaz
ták a páncélos alegységeket és csapatokat. A háború első időszakának 
kis teljesítményű harckocsijait, mint az M—24, a Sherman stb. olyan 
nagyobb teljesítményűekkel váltották fel, mint az M—2'6-os ,,Pershing" 
és az M—46-os „Patton". Az amerikaiak mind védelemben, mind a 
támadásban alkalmazták a harckocsikat a fedett tüzelőállásban elhe
lyezett tüzérség ellen. Támadás során felderítési feladatok megoldá
sára is alkalmazták a páncélosokat, a siker kimélyítésére való felhasz
nálásuk viszont nem vezetett eredményre. 

Az amerikai légierő a háború ezen időszakában főerőivel a száraz
földi csapatokat támogatta. Széles körben alkalmazták még városok, 
falvak lerombolásara és a békés lakosság legyilkolására. A háború első 
időszakában az F—8 OH „Shooting Star" típusú vadászgépek voltak 
rendszeresítve, majd ezeket felváltották az F—84E „Thunderj et", az 
F—<86E „Sabre" és ezek újabb változataival. Bombázó gépek közül a 
B—26 és a B—29-es típusúak voltak az ismertebbek. 

Az amerikai légierő tevékenységének formái a néphadsereg légvé
delme fejlődésének függvényeként változtak. A MIG—15 típusú vadá
szok megjelenése után pl. az amerikai bombázók éjszakai tevékenysé
gük során is kénytelenek voltak 7—'8000 méterre emelkedni, és vadász
kíséretüket megerősíteni. 

A háború első időszakában az amerikai parancsnokság légideszantot 
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is alkalmazott, amely az első vonaltól mintegy 30—40 km-re fejtett 
ki harctevékenységet; ennek időtartama nem haladta meg a 36 órát. 
E harctevékenységi formában — a második világháború tapasztalatai
hoz viszonyítva — semmi új nem volt azon kívül, hogy légideszant 
szállítására az amerikaiak itt használtak először helikoptert. A légi
deszant ledobása idején új ejtőernyőt próbáltak ki, és ezt alkalmazták 
a könnyűlövegek és azok vontatói, hídelemek, aknavetők és más ha
ditechnikai eszközök földre eresztésénél is. 

Az intervenciósok haditengerészeti ereje, amely korlátlanul uralko
dott a íengeren és blokád alatt tartotta Korea partjait, végrehajtotta 
a csapatok támogatására, szállítására és deszant kirakására kapott fel
adatokat. 

A tengeri deszant tevékenysége sem különbözött a második világ
háborúban tapasztalt módszerektől. Az incshöni partraszállás csak 
annyiban tért el ezektől, hogy itt nem kombinálták légideszant beve
tésével. 

A vönszani hadművelet fő tanulsága az amerikai haditengerészet 
vezetői szerint abban foglalható össze, hogy a jövőben a haditengeré
szetet nem lehet kisegítő szolgálatnak tekinteni, és nem lehet neki 
másodrangú szerepet szánni. De Vönszan azt is megmutatta nekünk — 
mondják az amerikaiak —, hogy ha az ellenség állhatatos és ésszerűen 
alkalmazza az aknazárat, képes arra, hogy megfosszon bennünket sa
ját objektumaik megközelítésének lehetőségétől. 

Ëzt a tanulságot levonva az amerikai haditengerészet parancsnok
sága újra megszervezte az aknaszedő erők parancsnokságát, amelyet 
a második világháború után feloszlattak, és megrendelést adott 125 
aknaszedő Jha j ó építésére. 

AZ Á L L Á S H Á B O R Ú IDŐSZAKA 

1951. június végén a Szovjetunió ENSZ képviselője kormánya nevé
ben javaslatot terjesztett elő a koreai kérdés békés rendezéséről. A 
Szovjetunió békekezdeményezése a világ becsületes embereinek egyet
értésével találkozott, s a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság is 
melegen támogatta. 

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya kénytelen volt a béke
tárgyalásokat megkezdeni. Döntésére befolyással volt a békét köve
telő világközvélemény, a háború kilátástalansága, és az amerikai im
perializmus agressziós terveinek kudarca. 

Július 10-én Keszöngben a szembenálló felek között megkezdődtek 
a fegyverszüneti tárgyalások. Az amerikai parancsnokság képviselői 
egy sor ultimátumszerű követelést terjesztettek elő. Azt akarták el
érni, hogy a demarkációs vonal a 38. szélességi foktól mintegy 70—80 
km-re északra, azaz a KNDK területén húzódjon. Azoknak a terüle
teknek, amelyeket az intervenciósok meg akartak tartani, fontos ka
tonai-hadászati jelentőségük volt, ahol minden fegyvernemet alkal
mazni lehetett. Az internvenciósok katonai úton akartak nyomást gya-
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7. sz. vázlat. Harctevékenység az állásháború időszakában — 1951—1953. 



korolni a tárgyalásokra, ezért helyi támadó hadműveleteket szerveztek 
és hajtottak végre. Az egyiket augusztus 9-én indították meg az arc
vonal középső szakaszán Kümhva térségében. Kezdetét vette az 1951. 
évi nyári—őszi hadjárat. 

Az 1951. évi nyári—Őszi hadjárat 

1951 júniusában az intervenciósok és a liszinmanisták 18 gyalog
hadosztállyal (7 amerikai, 11 dél-koreai), egy tengerészgyalogos had
osztállyal, nagy mennyiségű tüzér-, páncélos és különleges dandárral, 
ezreddel és zászlóaljjal rendelkeztek. Ezeknek a csapatoknak a lét
száma elérte az 505,5 ezer főt. Rendelkezésükre állt mintegy 3200 lö
veg és aknavető, 820 harckocsi és rohamlöveg, valamint 1600 repülő
gép. 

Élőerőben és tüzérség vonatkozásában a népi erők, légierőben, pán
célosokban és hadihajókban viszont az ellenség volt fölényben. 

A K'N és a KNÖ védelmi rendszere két védőövből állt, mélysége 15 
km-ig terjedt. Fő erősségét mindenekelőtt a támpontok jelentették. A 
háború manőverező időszakához viszonyítva jobban el voltak látva tü
zérséggel és műszaki zárakkal. Megerősítették a tengerpart védelmét 
is^ A tengeri deszant kirakására alkalmas helyeken védelmi berende
zéseket építettek. Ezek védelmére gyakran összfegyvernemi magasabb
egységeket jelöltek ki. 

Az intervenciósok és a dél-koreai csapatok az állóháború kezdetén 
szilárd védelmi rendszert építettek ki, amely két védőővből állt, mély
sége pedig elérte a 15—45 km-t. 

Az ellenség csoportosítását az jellemezte, hogy az amerikaiak az 
arcvonal nyugati részén foglaltak el védelmi állásokat, ahol lehetőség 
nyílt a technika tömeges alkalmazására. A déHkoreai csapatok — 
harcértékük kisebb volt — főképppen az amerikai hadosztályok közötti 
hézagokban és az arcvonal hegyes, keleti terepszakaszán helyezked
tek el. 

Az amerikaiak az új támadó hadművelettel el akarták foglalni a 
néphadsereg állásait az arcvonal keleti részén, lefhetőséget teremteni 
az arcvonal számukra kedvezőbb kiigazítására, s ezzel együtt nyomást 
gyakorolni a béketárgyalásokra. A támadásra három hadosztályt ké
szítettek fel, mintegy 80 km széles arcvonalszakaszon, a Pukhan folyó
tól a keleti tengerpartig. 

A támadás agusztus 18-án kezdődött, erős tüzérségi és légi előké
szítés után, és nagy vonalakban a következőképpen zajlott le. Az el
foglalásra kijelölt objektumot a repülők és a tüzérség egy napig vagy 
tovább támadták, hogy megsemmisítsék az ott elhelyezett élőerőt és 
technikát. Ezután kezdődött a roham, amely több hullámban egész 
nap tartott. Egy hadosztály esetenként kilenc-tíz hullámban is táma
dott. A hadsereg főerői csak akkor indultak meg, amikor az előre
vetett osztagok a kijelölt objektumot elfoglalták. Ez a taktika azonban 
az ellenségnek nem hozott sikert. A néphadsereg csapatai visszaver
ték a támadásokat. Az ellenségnek csak a harmadik napra sikerült né-
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hány támpontot felszámolnia a biztosítási övben. Több támpont 
9—10-szer cserélt gazdát. 

Augusztus 24-én az ellenség, miután több mint 16 000 főt vesztett 
halottakban és sebesültekben, beszüntette a támadást. Csapatai átcso
portosítása után újabb rohamot akart indítani, ezt azonban nem si
került megvalósítania. Augusztus 26-án a néphadsereg 6. és 12. lövész
hadosztálya ellencsapást hajtott végre az 5. liszinmanista és a 2. ame
rikai gyaloghadosztály csatlakozásán és három napig tartó elkeseredett 
harcban az ellenséget kiinduló állásaiba vetette vissza, néhány helyen 
pedig mintegy 5 km-re benyomultak az ellenség állásaiba. Az ellen
csapás során az ellenséges csapatok 8 í 03 főt vesztettek halottakban, se
besültekben és hadifoglyokban. 

Augusztus 31-én a felek közötti harctevékenységben hadműveleti 
szünet következett be. Ez azonban nem tar tot t sokáig. Szeptember 13-
án az ellenség három ezrednyi erővel, repülő és tüzérségi támogatás
sal rohamot indított a néphadsereg erői ellen, de kísérlete megtört a 
néphadsereg katonáinak ellenállásán. 

Szeptember 18-án az ellenség felfüggesztette nyári támadását. Ha
talmas veszteségei ellenére (78 800 halott és sebesült — köztük 2200 
amerikai) csak az arcvonal néhány részén tudott egy keveset előre
nyomulni. Lényegében az 1951. évi nyári támadás céljai közül egyet 
sem tudtak megvalósítani. 

Az intervenciósok a támadás u tán beállt szünetet nem töltötték té t 
lenül. Gyors ütemben átcsoportosították csapataikat, biztosították anya
gi eszközökkel történő feltöltésüket és úgy tervezték, hogy szeptember 
végén erős csapást mérnek a néphadsereg egységeire. Arra számítot
tak, hogy az őszi támadás során Csörvön irányába mért csapással, va
lamint az arcvonal keléfí részén kifejtendő aktív tevékenységgel ked
vező feltételeket teremtenek Keszöng hadműveletileg fontos körzeté
nek az elfoglalásához, s ezzel lehetőség nyílik támadásuk kifejlesz
téséhez. 

Szeptember 29-én az intervenciósok megkezdték a támadást. Ismét 
véres harcok bontakoztak ki. Minden támpont többször is gazdát cse
rélt. A népi erők néhány századában csak 10—30 ember maradt élet
ben, de szilárdan tar tot ták állásaikat. Az ellenség, miután 22 000 em
berét elvesztette, de jelentős eredményt nem ért el, október 8-án be
szüntette a támadást. Az arcvonal egyes részein sikerült csak elfoglal
nia néhány magaslatot és lakott helységet, s 3—4 km-re beékelődnie 
a népi erők védelmébe. Az arcvonal nyugati részén leállított támadást 
az amerikai parancsnokság az arcvonal keleti szakaszán újította fel. 

1951. október 8-án a 2. amerikai és a 8. dél-koreai hadosztály 40 
harckocsi támogatásával támadásba ment át a Kotungolba vezető úton. 
Október 10-re az ellenségnek sikerült mintegy 6 km-t előrenyolmnia, 
de ott megállásra kényszerült és le kellett mondania a város elfogla
lásáról. A háromnapos harcban az intervenciósok 7696 embert vesz
tettek. 

Október 13-án az ellenség felújította támadását Kümszöng irányá
ban. A harcba vetett két amerikai (7. és 24.) és két dél-koreai (2. és 
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6.) hadosztályt kétszáz harckocsi támogatta. A három napig tartó el
keseredett harcokban az ellenség csak 1—2 km-t tudott előrehaladni. 

A Koreai Néphadsesreg szívósan védte állásait, mesterien kihasz
nálta a terep adta lehetőségeket, bátran megkerülte az ellenség szár
nyait és határozott ellenlökéseket hajtott végre. 

Az arcvonal keleti szakaszán megindított támadással egyidejűleg az 
ellenség csapásokat mért a néphadsereg csapataira Kotungol térségé
ben, valamint a 121 l-es és az 10'52-es magaslatok körzetében. Ezek 
a magaslatok a néphadsereg hősi helytállásának szimbólumává váltak. 
A magaslatok két út találkozásánál fekszenek, uralják a környező te
repet, az amerikaiak tehát minden áron el akarták foglalni, hogy biz
tosítsák csapataik előremozgását észak felé. Érthető, hogy ezekért a 
magaslatokért rendkívül véres harc dúlt. A harminc napig tartó véres 
csatában a néphadsereg harcosai szétverték a liszinmanisták két had
osztályát. A támadás folytatásáról az ellenség kénytelen volt lemon
dani, október 22-én pedig végleg leállítani. 

Az intervenciósok őszi támadásának visszaverése során a néphad
sereg csapatai megsemmisítették, illetve foglyul ejtették az ellenség 
79 000 katonáját és tisztjét. Az agresszoroknak néhány helyen sikerült 
beékelődni a népi erők védelmébe: a nyugati arcvonalszakaszon 3—4, 
a keletin pedig 6—9 km mélységben. 

A támadási szünetet az amerikaiak arra használták fel, hogy felújít
sák a béketárgyalásokat. Október 25-én mindkét fél delegációja foly
tatta együttes ülését Panmunzsomban. Október 27-én azonban az ame
rikaiak váratlanul ismét megszakították a tárgyalást és az arcvonal ke
leti részén az 121 l-es és 1052-es magassági pont körzetében újabb tá
madást indítottak. Sikert azonban most sem tudtak elérni. 

Ugyanezen a napon az amerikaiak kénytelenek voltak elfogadni a 
KNDK javaslatát a demarkációs vonalról, amelyet ott húztak meg, 
ahol az adott időben a csapatok tartózkodtak. 

Az ellenség őszi támadásának visszaverése után a néphadsereg fő
parancsnoksága 1951. október 30̂  és november vége között több tá
madó harctevékenység végrehajtását határozta el azzal a céllal, hogy 
megjavítsa a csapatok helyzetét és ezzel egyidejűleg műszakilag meg
erősítse a védelmet. 

Az élőerők és a technika fokozottabb megóvása érdekében a néphad
sereg csapatai földalatti óvóhelyek építéséhez kezdtek, mivel a tá
bori fedezékek nem nyújtottak kellő védelmet a bombák, a napalm és 
a nagyobb tüzérségi lövedékek ellen. Az első időben a földalatti be
rendezések egy személy, vagy egy szakasz számára készültek és nagyon 
egyszerűek voltak. A későbbiek folyamán ezeket fokozatosan kiépítet
ték és alagúttal kötötték össze. Az alagutakban már szakaszokat, száza
dokat tudtak elhelyezni. Egy zászlóalj védőkörletében 450—500 m 
alagútrendszer volt. E földalatti berendezések a továbbiakban nagy 
szerepet játszottak a néphadsereg védelmi harcában. 

A nyári és az őszi támadások során az amerikai parancsnokság nagy 
tömegben alkalmazta a bombázó légierőt, amely főleg a néphadsereg 
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utánpótlási vonalaira mért csapásokat. A vezérkar a légierő szá
mára új tervet dolgozott ki. Ennek értelmében a bombázóknak min
den vasúti és olyan közúti vonalat meg kellett semmisíteniük, melye
ken az utánpótlás lehetséges volt. 

E tervben a 3 8° 15' és a 3 9° 15' északi szélesség közötti területet jelöl
ték ki a bombázások célpontjaként, ahol a legkeskenyebb volt a fél
sziget. Az úthálózatot ezen a területen nyolc részre osztották fel: a 
három legnyugatibbat az 5. amerikai légi hadsereg számára, a két kö
zépsőt a 77. hadműveleti magassabbegység repülőgép-anyaghajói szá
mára,41 a három keletit pedig a tengerészgyalogság 1. repülőegysége 
számára jelölték ki tevékenységi területként. Az intervenciósok ezen 
a területen megsemmisítettek minden gépkocsit, minden hidat és 
minden más objektumot. Az amerikaiak ezt a hadműveletet a „Meg
fő jtás" elnevezéssel illették. Azt remélték, hogy ez a módszer teljesen 
lehetetlenné teszi a néphadsereg ellátását élelemmel, fegyverzettel és 
technikával. És valóban komoly problémát is okoztak. A főparancs
nokság intézkedéseket hozott a vasút és a közlekedési utak gyors hely
reállítására és az amerikai légierő elleni tevékenységre. 

1951 augusztusában a KN reaktív repülőgépei fokozták tevékenysé
güket. Főképpen a szállítmányok védelmét biztosították. A Vönszan— 
Fhjöngjang közötti kelet—nyugati irányú fontos útvonalat olyan sűrűn 
látták el légvédelmi tüzérséggel, hogy az amerikaiak egyenesen a „Ha
lál vÖlgyé"-nek nevezték. A vasútépítő alakulatok gyors ütemben épí
tették újjá az utakat és hidakat. Az utak mentén 1—3 km távolságban 
őrszemek álltak, akik segítettek abban, hogy a gépkocsik bekapcsolt 
fényszórókkal közlekedhessenek. Az ellenséges gépek megjelenésekor 
— az őrszemek jelzésére — a gépkocsik leoltották fényszóróikat és fe
dett területre húzódtak. Ez a módszer nagyban megnövelte a gépko
csiszállítások eredményességét. 

A Legfelsőbb Parancsnokság intézkedései eredményeképpen az el
lenség „Megfojtás" hadművelete nem érte el a célját. Ezt elismerték 
maguk az amerikaiak is. „A nyár végére világossá vált — írták Cagle 
és Manson hadtörténészek —, hogy a »•Megfojtás*' elnevezésű had
művelet megbukott."42 

Mivel az említett légi hadművelet nem hozott kellő eredményt, az 
amerikai hadvezetés az 1951. szeptember—december közötti időben lé
gierejének fő erőkifejtését a Szinanzsu—Szipu—Szuncshön háromszög 
vasúti közlekedésének lerombolására fordította. Az ellenség naponként 
öt esetben bombázta Szinanzsu, Keszöng és Szuncshön körzeteit. Az 
amerikai agresszorok légitámadásai azonban megtörtek a néphadsereg 
légvédelmének szilárdságán. 

Agresszív terveik csődjéről megbizonyosodva az amerikai imperialis
ták ismét visszatértek a béketárgyalásokhoz. 

41 E hadműveleti magasabbegység állományába tartozott a „Leythe", a „Walley Forge", 
a „Phillippine Sea" és a „Princeton" repülőgép-anyahaj ó. 

42 M. Cagle, F. Manson: Tenger i h á b o r ú Koreában , 213. o. 
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Hadjárat 1952-ben 

1952 elején a Koreai Néphadsereg Főparancsnoksága kidolgozta a 
hosszantartó harctevékenység és az aktív védelem hadászati tervét. A 
csapatoknak megparancsolta, hogy tökéletesítsék védelmi állásaikat, 
építsenek új közlekedési utakat és javítsák meg a hadtápmunkát. Ki
épült három összefüggő védőöv, lépcsőzetesen elhelyezkedő tűzfészkek
kel. Ä védelmi rendszer alapját a század-támpontok képezték. Ezek 
központjai az alagutak voltak. A védelem mélysége elérte a 30—50 
km-t. 

Tovább korszerűsödött a tengeri deszantok elleni védelem is. A nyu
gati és keleti tengerpartokon támpontrendszerű védelmet építettek 
ki 15—30 km mélységben. A biztosítási öv a tengerpartig terjedt. A tü
zérséget és a harckocsikat a biztosítási öv közelében összpontosították, 
ami lehetővé tette, hogy az ellenséges deszantra már a part megközelí
tése idején tüzet nyissanak. Közvetlenül a víz szélén drótakadály volt, 
és nagy kiterjedésű aknamező. A tengerpart több részét előkészítették 
elárasztásra. Különösen erős védelmet építettek ki a deszantok ellen 
a nagyobb városok és csomópontok irányában, ahol a hely különösen 
alkalmas volt a deszantok partra tevésére. 

A tüzérség gyakran nyitott váratlan, de igen pontos tüzet a partok 
közelében cirkáló ellenséges hajókra. Előfordult, hogy a partvédelmi 
ütegek csak alckor kezdték meg a tüzelést, amikor a hajók egész közel 
merészkedtek a partokhoz. Ezzel a módszerrel rongálták meg pl. 1952. 
május 7-én az egyik amerikai torpedórombolót, majd szeptember 19-
én egy másikat is.43 

A deszant elleni védelemben a harckocsik a gyaloghadosztályok állo
mányában tevékenykedtek. A harckocsik egy része a parton volt el
helyezve, a nagyobbik része pedig tartalékban volt az ellenlökésre ki
jelölt terepszakaszon. Az ilyenformán kiépített védelmi rendszer le
küzdhetetlen volt az ellenség számára. 

A harckocsik elleni védelem gerincét a tüzérség alkotta, mely rész
ben páncélelhárító körletből közvetlen irányzással tüzelt, részben pe
dig fedett tüzelő állásból. A páncélelhárító körletekben a lövegek szá
ma 5—7 db volt. A páncéltörő lövegekből 10—12 cső jutott egy arc
vonalkilométerre. 

Jelentősen megjavult a légvédelem. A közlekedés védelmét repülő
gépek, légvédelmi tüzérség és fényszórós csapatok látták el. A lég
védelmi csapatokból és lövészalegységekből a csapatoknál tűzcsopor-
tokát hoztak létre — a harcrend, az objektumok és a csapathadtáp légi 
biztosítására. 

Átszervezték a hadtápszolgálatot, aminek eredményeképpen megja
vult a csapatok ellátása. 

A népi erők csoportosításában 1952 elején csupán annyi változás tör
tént, hogy a korábbi védelmi hadműveletekhez képest most mélyebb 
volt a harcrendjük. A fővédőövet az első lépcső hadosztályai szállták 
meg, a másodikat a hadtest második lépcső hadosztályai, a harmadikat 

43 Uo. 273. o. 
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pedig a hadsereg második lépcsőben levő hadteste és a hadműveleti 
tartalékok. A csapatoknak ez a csoportosítása biztosította az aktív vé
delmi harc megvívását és a csapatok gyors átcsoportosítását a veszé
lyeztetett irányokba. 

Az ellenséges csapatok csoportosításában sem történt alapvető vál
tozás. Felépítésük egylépcsős volt. Az első lépcsőben 15 hadosztály 
volt, tartalékban pedig három. Védelmi rendszerük két védőövből 
állt, mélysége elérte a 20—45 km-t. A védelmi rendszer alapját a 
zászlóalj ellenállási csomópontok alkották, amelyeket árokrendszerek, 
alagutak és közlekedő árkok kötöttek össze. A védelmet körkörösen 
szervezték meg. Az ellenállási csomópontok közötti hézagokat tüzérségi 
tűzzel és műszaki akadályokkal zárták le. A fent említett két védőövön 
kívül az ellenség a mélységben még két védelmi terepszakasszal ren
delkezett. Az egyik Szuvön, Vönzsu vonalában, a másik pedig a Nák-
tong folyó mentén húzódott. Ezeket a terepszakaszokat csapatokkal 
nem szállták meg. 

A néphadsereg légvédelmének erősödése és a reaktív vadászgépek 
megjelenése arra kényszerítette az intervenciósokat, hogy repülőtáma
dásaikat a hátország objektumai ellen az éjszakai órákban hajtsák 
végre, nagy mennyiségű gép bevetésével és erős vadászkísérettel. 

Az amerikai haditengerészet továbbra is blokád alatt tartotta a ko
reai partokat. 

A Koreai Néphadsereg aktivitása 1952-ben jelentősen megnőtt. Csu
pán április 1—8-a között mintegy 650 rohamot és ellenlökést hajtottak 
végre és ezek során jelentős veszteségeket okoztak az ellenségnek. 

1952 tavaszán a néphadsereg csapatai körében széles körű mester
lövész-mozgalom kezdődött. A megszervezett tanfolyamokon rövid idő 
latt mintegy 5892 mesterlövészt képeztek ki. Ezek a mesterlövészek 
1952. márciusától decemberéig mintegy 10 727 ellenséges katonát és 
tisztet semmisítettek meg.44 A néphadsereg sok katonáját tüntették ki 
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Hőse címmel. 

Az ellenség védelme elleni támadás egyik elfogadott módszere volt 
a tüzérségi tűzzel támogatott rohamcsapatok éjszakai harcászati mé
retű rohama. Ilyen rohamcsoportot hadosztályonként ötöt-hatot hoz
tak létre, század, illetve zászlóalj erőben. Ezek a csoportok az egyes 
ellenséges támpontok ellen tevékenykedtek. A rohamot tüzérségi tűz 
előzte meg. 

Széles körben elterjedt az ellenséges repülőgépek elleni lövész va
dászcsoportok tevékenysége is, amelyekből ötöt-nyolcat hoztak létre 
hadosztályonként. Fegyverzetük állványos géppuskából, páncéltörő 
puskából és egyszerű puskából állt.45 Ezek a csoportok a védelemre 
kijelölt öbjetkumtól mintegy 150—200 m-re helyezkedtek el, s innen 
tüzeltek a támadó repülőgépekre. E tevékenység során különösen ki
tűnt Pak Ben Gük alegysége, amely 260 ellenséges repülőgépet lőtt 
le, illetve rongált meg. Az alegység egyik csoportja Hon Szén Han 

44 A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborújának története. 270. o. 
45 A csoport állományába 18—30 lövész tartozott, 1—2 golyószóró, egy állványos gép

puska, 2—3 páncéltörő puska, egy nagy űrméretű légvédelmi géppuska vagy kis űrméretű 
légvédelmi ágyú, 5—6 puska fegyverzettel. 
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vezetésével két nap alatt 8 ellenséges gépet lőtt le, 4-et pedig meg
rongált. A néphadsereg minden harcosa ismerte Kim Gi U nevét, aki
nek állványos géppuskás osztaga 11 ellenséges gépet semmisített meg. 

Nagyon elterjedt volt ez a mozgalom a néphadseregben szolgáló női 
katonák körében is, akik legalább olyan eredményeket értek el, mint 
a férfiak. A női csoportok vezetői közül ismrtebb Pik Ke Szun és Li 
Man Szúk neve.46 

A koreai nép ellenállásának megtörése céljából az amerikai imperia
listák 1952. januártól biológiai és vegyi fegyverek alkalmazásához fo
lyamodtak. Csupán az 1952. januárjától márciusig tartó időszakban az 
amerikaiak az ország több mint 400 körzetében 70 esetben dobtak le 
bakteriológiai bombákat és különböző mikrobákkal töltött eszközöket a 
polgári lakosság pusztítására.47 

A bakteriológiai fegyverek közül az amerikai imperialisták főként 
a különböző fertőző betegségeket (dizantériát, kolerát stb.) terjesztő 
rovarokat alkalmazták. Ezeket speciális bombákban, csomagokban és 
tartályokban elhelyezve repülőgépekről dobták le, de fölhasználták 
terjesztésükre a tüzérségi lövedékeket is. A napvilágra hozott tények 
ellenére az intervenciósok e cselekedeteiket igyekeztek tagadni. Az 
amerikai imperialisták bűnös tevékenysége azonban az egész világ 
előtt lelepleződött. 1952 márciusában Koreába érkezett a Demokratikus 
Jogászok Nemzetközi Szövetségének küldöttsége, amely az USA bak
teriológiai háborúját és más háborús bűneit vizsgálta ki. E vizsgálatok 
végkövetkeztetéseként megállapították, hogy a bakteriológiai fegyve
rek felhasználásával az USA a koreai népet ki akarta irtani. 

A bakteriológiai fegyverek használata az egész világ haladó közvé
leményének felháborodását váltotta ki. Az ENSZ 1952. júniusi rend
kívüli ülésén külön felhívást fogadtak el a bakteriológiai háború el
len. Ebben a következők olvashatók: „Felhívunk minden jóakaratú 
férfit és nőt, hogy követeljék a bakteriológiai háború beszüntetését és 
a bakteriológiai fegyverek betiltását.. ."48 

A biológiai fegyverek bevetésével egyidőben a néphadsereg főpa
rancsnoksága egy sor intézkedést léptetett életbe. A népet és a had
sereg minden harcosát megfelelő oltásokkal látták el. A vakcinákat 
a Szovjetunió szállította. A járványok megelőzése érdekében az uta
kon figyelőállomásokat és mozgó járvány ellenőrző járőröket állítottak 
fel. Megszervezték a vízellátás ellenőrzését is, a lakott helyeken és a 
csapatoknál egyaránt. A bevezetett intézkedések meghiúsították az el
lenség bűnös tevékenységének eredményességét. 

A bakteriológiai fegyverekkel az agresszorok vegyi fegyvereket is 
bevetettek. 1952. február 27-től április 9-ig pl. az amerikaiak mintegy 
33 esetben támadták a néphadsereg állásait gázzal töltött tüzérségi lö
vedékekikel.49 1951. május 6-án három B—29-es repülőgép vegyi bom-

46 A repü lőgép elleni lövész vadászok h á r o m gép lelövése u t á n k a p t á k meg a Korea i 
Népi D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság Hőse címet, ha t gép megsemmis í tése u t á n a Kétszeres Hős 
kitüntetést. 

47 Az amerikai imperialista agressziós csapatok bűnös tevékenységéről Koreában. Ide
gen nyelvű kiadó. Phjöngjang, 1970. 24. o. 

48 Az ENSZ rendkívü l i ü lésszaka . Berl in, 1952. jú l ius 1—6. Hatá roza t , je lentés és d o k u 
m e n t u m o k . Novoje Vremja 1952. 28. sz. mel lékle te . 

49 A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborújának története. 272. o. 
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bákat dobott Nampho városára, minek következtében 1379 fő halt meg, 
köztük 480 fulladás által.50 

Az intervenciósok a gázt a hadifoglyok elpusztítására is felhasznál
ták. 1952. május 18-án és június 10-én a Kocszsedo-szigeten levő 76-os 
táborban alkalmaztak különböző összetételű gázokat a hadifoglyok el
len. 

Az említett nemzetközi jogászbizottság azt is megállapította, hogy az 
USA bűnös módon megszegte az 1907. évi hágai és az 1925. évi genfi 
nemzetközi egyezményeket, amelyek megtiltják a hadviselő feleknek 
bakteriológiai és vegyi fegyverek használatát a háborúban.51 

1952 szeptemberében a KN Főparancsnoksága elhatározna, hogy az 
ellenségre, korlátozott céllal, váratlan csapást mér az arcvonal nyugati 
szakaszán. Az elgondolás az volt, hogy „előzzék meg az ellenség való
színű támadását, kényszerítsék rájuk saját akaratukat, jelentős vesz
teséget okozzanak neki élőerőben, s a csapatok edződjenek és tapasz
talatokra tegyenek szert." A főparancsnokság azzal számolt, hogy 
e harctevékenységgel elfoglalják az ellenség több támpontját és ezzel 
kedvező feltételeket hoznak létre a további tevékenységhez. 

A támadásihoz való előkészület idején több földalatti átjárót készí
tettek, amelyek biztosították a csapatok felfejlődését a rohamhoz. Az 
egységparancsnokok az együttműködést a terepen dolgozták ki, meg
határozva a kapcsolatok tartásának rendjét, A csapatoknál mindenütt 
átfogó pártpolitikai felkészítés folyt. 

A KN és a KNÖ csapatai szeptember 18. és október 3. között mint
egy 20 esestben hajtottak végre támadást az ellenség 20 objektuma 
ellen, több helyen kedvező állásokat foglaltak el és az ellenség szá
mos ellenlökését hiúsították meg. Az intervenciósok vesztesége elérte 
a 10 000 főt. 

1952. október 6-án a népi erők mintegy 180 km-es arcvonalszakaszon 
ismét támadásba mentek át 660 löveg és aknavető támogatásával. A 
harcok során a biztosítási övben levő magaslatokról az ellenséget visz-
szavetették. Az amerikai és liszinmanista csapatok egy sor véres el
lenlökést hajtottak végre, hogy visszaszerezzék elvesztett állásaikat. 
Csupán október 6-a és 15-e között a néphadsereg alegységei több mint 
250 ellenlökést hárítottak el, amelyeket az ellenség század, vagy en
nél nagyobb erővel hajtott végre. A harctevékenység október 31-én 
befejeződött. 

A korlátozott céllal indított támadás idején az ellenség halottakban 
és sebesültekben 27 268 katonát és tisztet, valamint 89 löveget és ak
navetőt és 141 harckocsit vesztett. A néphadsereg az ellenség több 
fontos támpontját elfoglalta. 

1952-ben az amerikai parancsnokság a panmunzsomi konferencián 
arra törekedett, hogy a hadifogolycseréről igazságtalan határozatot fo
gadtasson el. 

A nemzetközi megállapodások — köztük az 1949. évi genfi konven
ció — értelmében a hadifoglyoknak a 'háború 'befejezése után vissza 

50 A t é n y e k beszélnek. 234—235. o. 
51 Uo. 235—236. o. 

6 Hadtör téne lmi Közlemények 395 



kell térni hazájukban. Az amerikai delegáció azonban azt akarta elérni, 
hogy a hadifogolycserét 1:1-hez alapon bonyolítsák le.52 Vagyis a szer
ződések figyelmen kívül hagyásával az amerikaiak saját hadifoglyai
kat teljes egészében ki akarták szabadítani, ugyanakkor a békekötés 
után fogságban akarták tartani a népi erők sok katonáját (ezek szá
ma ugyanis sokkal több volt, mint a népi erők fogságában levő ame
rikaiak). Az agresszornak e törvénytelen követeléseivel a népi erők 
képviselői természetesen nem érthettek egyet. 

Ekkor az amerikai parancsnokság kijelentette, hogy a KN és KNÖ 
hadifogságban levő katonái „nem akarnak" visszatérni hazájukba, és 
felvetették az ún. „önkéntes hazatérés' kérdését. Miután pedig meg
győződtek, hogy e törvénytelen követelésük sem talál támogatásra, az 
amerikai delegáció 1952. október 8-án félbeszakította a tárgyalásokat. 

Az intervenciósok Kümhva térségében hat napig tartó nagyszabású 
támadó harctevékenységbe kezdtek, azt remélve, hogy ezzel nyomást 
gyakorolhatnak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságra. Ez a tá
madó hadművelet volt az ellenség utolsó nagy támadása ebben a há
borúban. A népi erők sikeres harctevékenysége, melynek során vissza
verték ezt a támadást, a kümhaví védelmi hadművelet néven vonult 
be a történelembe. 

* 

1952-ben Eisenhower lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke, aki 
teljes egészében támogatta a koreai agressziót. Az új elnök kormánya 
nem szádékozott a békét megteremteni Koreában. Az őt támogató cso
portok azt követelték, hogy az „üzleti tevékenység serkentése" érde
kében folytatni kell a koreai háborút. Az amerikai monopóliumok 
egyik lapja, a Business Week a következőket írta: „A megbékélés 
az üzleti tevékenység előre megjósolt csökkenését szinte elkerülhetet
lenné tesz i . . . A csökkenés a vártnál előbb és nagyobb mértékben be
következhet. A tűz beszüntetésére tett kísérlet csődbe jutása viszont 
ösztönző erőként jelentkezhet."53 

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormánya., a Szovjetunió 
segítségével, a béketárgyalások folyamán állhatatosan törekedett a ko
reai konfliktus békés rendezésére. Mindemellett tovább erősítette had
seregét, jól ismerve az amerikaiak álnokságát. 1952. december 31-én 
a KNDK Legfelsőbb Népi Gyűlésének Elnöksége rendeletet adott ki 
a parancsnoki állomány rendfokozati viszonyainak visszaállításáról. A 
rendelet értelmében bevezették a vállapok, a paszomány, a karjelzé
sek használatát és új egyenruhát rendszeresítettek. 

A néphadsereg további megszilárdításában nagy jelentőségű volt az 
1952. december végén lezajlott magasabb parancsnoki értekezlet. Ezen 
az értekezleten Kim ír Szén marsall főparancsnok kijelentette, hogy 
a néphadsereg félelmetes erővé fejlődött. Aláhúzta, hogy a KNDK 
hadserege rendelkezik minden szükséges eszközzel az amerikai impe-

52 A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborújának története. 237. o. 
53 B u s i n e s s W e e k 1952. n o v e m b e r 28. 
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rialisták és liszinmanista csatlósaik feletti győzelem kivívásához és 
hazája függetlenségének és egységének helyreállításához. 

Az értekezleten rámutattak, hogy a Koreai Népihadsereg létszáma 
1952 végére megháromszorozódott. Megnőtt a lövészhadosztályok tűz
ereje is, 1951-hez viszonyítva mintegy háromszorosára.54 

Jelentősen megjavult a helyzet a tiszti állományt illetően. A had
sereg elegendő hivatásos és tartalékos tiszttel rendelkezett. 1952-ben 
a parancsnoki állomány mintegy 45%-a végzett továbbképző tanfolya
mot, ennek eredményeként tovább emelkedett katonai és politikai kép
zettségük. 

1952 decemberében ülésezett a Koreai Munkapárt Központi Bizott
ságának V. plénuma, mely nagy szerepet játszott a népi erők mozgó
sításában. A plénum határozata leszögezte, hogy a koreai nép és fegy
veres ereje a munkapárt vezetésével olyan összeforrottságot és hatá
rozottságot mutatott a haza szabadságának és függetlenségének vé
delmében, hogy az intervenciósok nem tudták elérni bűnös céljaikat. 
A plénum hatására még jobban megerősödött a koreai nép és a had
sereg hite az ellenség fölötti végső győzelemben. 

Az 1953. évi hadjárat 

Az 1953. évi hadjárat folyamán a néphadsereg az arcvonal teljes 
szélességében helyreállította és tovább korszerűsítette az 1952-ben 
megrongálódott védelmi berendezéseket. A tengerpart nyugati és ke
leti részein befejeződött az alagútrendszer berendezése. A csapatok a 
tengeri deszant elhárítás több variációját dolgozták ki, és nagy fi
gyelmet fordítottak arra, hogy még a part elérése előtt komoly vesz
teséget okozzanak az ellenségnek. 

Jelentős munkát végeztek a csapatok közlekedését és ellátását biz
tosító utak megjavításában. 1953 elején helyreállítottak két főirányú 
vasútvonalat, kijavítottak négy országos közlekedési utat. Február vé
gére a csapatokat nagy mennyiségű élelmiszer-készlettel (nyolc havi 
ellátmány) látták el, tárolásukra nagy befogadóképességű föld alatti 
raktárakat építettek. Feltöltötték a csapatok személyi és haditechnikai 
állományát. 

1953 januárjában az amerikai agresszorok újabb támadó hadműve
letet indítottak. A Koreai Munkapárt Központi Bizottsága levélben 
fordult a dolgozókhoz: minden erőt mozgósítsanak az ellenség vissza
verésére. A levél megvitatása során az üzemekben, intézményekben 
és a csapatoknál a néptömegek kifejezésre juttatták, hogy készek az 
ellenséggel megvívandó harcra, legyen az bármilyen erős. 

A néphadsereg szilárd védelmén ezúttal is megtört az ellenség ereje. 
Miután jelentős veszteséget szenvedett élőerőben és technikában, 
kénytelen volt felhagyni a további támadó harctevékenységgel, és le 
kellett mondania a deszant4iadműveletek végrehajtásáról is. Az inter-

54 Kim ír Szén: A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborúja a szabadságért 
és függetlenségért. 242—243. o. 

55 Kim ír Szén: Válogatot t Művei . Ph jöngjang , 1970. 429—434. ó. 
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venciósok azonban nem szüntették 'be az aktív tevékenységet. Az ame» 
rikai légierő tovább folytatta az utak, vasutak és más fontos objek
tumok bombázását.56 Ezenkívül sorozatos csapásokat mért a néphad
sereg harcászati és hadműveleti területeire. Az amerikai tüzérség ja
nuárban 20 000, februárban pedig 33 000 lövedéket lőtt ki a népi erők 
védelmi állásaira. 

Nagy aktivitást fejtettek ki az ellenség gyalogos egységei is. Január 
25-én támadást indítottak a Csörvön nyugati területén levő „T" magas
lat ellen. Az intervenciósok tíz napon keresztül bombázták és lőtték 
ezt a magaslatot, majd egy zászlóalj, páncélosok támogatásával, roha
mot indított ellene. A Koreai Néphadsereg alegységei az alagutakra 
támaszkodva megállították az ellenség rohamát, majd nagy vesztesé
get okozva arra kényszerítették, hogy kiinduló állásába vonuljon visz-
sza. Hasonló eredményességgel verték vissza a népi erők az ellenség 
más helyen indított rohamait is. 

1953-ban tovább szélesedéit a mesterlövész-mozgalom. Az év első 
négy hónapjában a mesterlövészek az ellenség 13 130 katonáját és 
tisztjét semmisítették meg. 

A néphadsereg aktív tevékenysége és a hadtápmunka meg j avulása 
kedvező feltételt teremtett a nyári támadáshoz. Ez a támadás három 
hatalmas csapás végrehajtásából állt. Az elsőt az arcvonal nyugati 
szakaszán mérték május 13—26. között. A második csapásra május 
27—június 15. között került sor. A harmadik csapást Kümhva körzeté
ben hajtották végre június 15—18. között. A néphadsereg e három 
hadműveletben összesen mintegy 77 000 fős veszteséget okozott az el
lenségnek. Az arcvonal Keszöngtől kissé déli irányba tolódott el. 

Az amerikai parancsnokság a néphadsesreg újabb hatalmas csapá
sától tartva 1953. július közepén aláírta az összes hadifogoly hazatele
pítéséről és a demarkációs vonal kijelöléséről szóló egyezményt. Ï953. 
július 27-én az intervenciósok kénytelenek voltak aláírni a fegyver
szüneti egyezményt is. Ennek értelmében 1953. július 27-én 22 órakor 
a felek az arcvonal teljes szélességében beszüntették a harctevékenysé
get, majd 31-én mindkét fél 2 km-re vonult vissza az érintkezési vo
naltól, s ezzel létrehozták a 4 km széles demilitarizált övezetet. Az arc
vonal azon a vonalon húzódott, amelyről az imperialisták megindítot
ták agressziójukat a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ellen. 

A KN és a KNÖ csapatai a nyári harctevéknység során mintegy 15 
km melységig hatoltak be az ellenség védelmébe, megsemmisítették 
több mint 120 000 emberét és 240 km2 területet szabadítottak fel a 
megszállás alól. 

A néphadsereg tevékenysége ebben a hadműveletben sokkal határo
zottabb jellegű volt, mint az állásháború időszakában lezajlott hadmű
veletekben. Az egységek és magasabbegységek bátran küzdöttek az é j 
szakai harcokban, mesterien kerítették be és semmisítették meg az el
lenséges támpontokat. A hadművelet igazolta a főparancsnokság azon 
elgondolását, hogy gondos előkészülettel, és az ellenségre mért nagy 
csapással kisebb erők felhasználásával is nagy sikereket lehet elérni. 

56 j , Stewart: i. m. 151. Ö. 
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* 

Az állásháború időszakában a Koreai Néphadsereg meghiúsította az 
amerikai agresszorok elgondolásait. Az intervenciósok támadásai az 
arcvonalon, a barbár légitámadások a hátország ellen nem hozták meg 
számukra a várt sikert. Fegyveres erőik minden erőfeszítése a nép
hadsereg szinte leküzdhetetlen védelmével, katonáinak állhatatosságá-
val és hősiességével találkozott. 

A háborúnak ennek az időszakában a néphadsereg csapatai további 
lépéseket tettek előre az aktív védelem megszervezésében és megví
vásában. A mozgóháború idején védelmük hevenyészett jellegű volt, 
minek következtében nagy veszteségeket szenvedtek az ellenség re
pülőitől és tüzérségétől, az állásháború időszakában a védelem alapját 
már az alagútrendszer képezte, így a veszteségek jelentősen csökken
tek. Az alaguta'kra épülő támpontrendszerű védelem a hegyes terepen 
a legjobb rendszernek bizonyult és mintegy 42%-kal csökkentette a 
csapatok veszteségeit. 

Sokat fejlődött a néphadsereg a deszant elleni védelem megszerve
zése terén is. 1952 elejére a nyugati és a keleti tengerparton mintegy 
15—30 km mélységű védőövet hoztak létre. A csapatok a biztosítási 
öv közelében helyezkedtek el, ami lehetővé tette, hogy a part elérése 
előtt visszaverjék az ellenséges deszantot. 

A harctevékenység során nagy szerepet játszottak a műszaki csapa
tok és alegységek. Az ellenség tömeges légicsapásai az utak és a hidak 
ellen arra kényszerítette a főparancsnokságot, hogy a műszaki csa
patok nagy részét híd- és útépítő munkára használja fel. Ehhez azon
ban a szervezetszerű erő és eszköz nem volt elegendő. Ezért az épí
tőmunkában, az utak, hidak, átkelőhelyek javításában, a csapatokkal 
együtt részt vett a polgári lakosság is. 

Tovább javult a csapatvezetés színvonala is. Ez a híradó eszközök 
különböző fajtáinak komplex felhasználásában mutatkozott meg. 

Az állásháború időszakában jelentősen megjavult a csapatoknál a 
pártpolitikai munka. A párt- és politikai szervek munkájuk során a 
védelem bevehetetlenségének biztosítására, a személyi állomány áll-
hatatosságának, bátorságának fejlesztésére fordították a fő figyelmet. 
Széles körben népszerűsítették a katonák hősi tetteit, a csapatok harci 
sikereit. A harcokban kiitűnt katonák és tiszthelyettesek a parancsnok
ságtól elismerő levelet kaptak. Ilyen leveleket küldtek a hősök szülei
nek is. A csapatok harckészségét emelték a kiváló katonák konfe
renciái a hadseregnél, a magasabbegységeknél és csapatoknál, továbbá 
a tiszti állomány részére szervezett katonai és politikai továbbképző 
foglalkozások. 

Az amerikai és a liszinmanista csapaltok védelmi harceljárását az 
jellemezte, hogy — szemben a manőverező időszakkal — tartós véde
lemre rendelkeztek be az elfoglalt területen. Védelmük két védőövből 
állt, s a védelem mélysége elérte a 20—45 km-t. A védelmi rendszer 
alapját a századtámpontok és a zászlóalj ellenállási csomópontok ké
pezték, amelyek lövészárkokkal és közlekedő árokkal voltak beren
dezve. A hézagokat tüzérségi tűzzel és műszaki zárakkal biztosították. 

— 309 — 



1952 tavaszától az amerikai csapatok is széles körben kezdték alkal
mazni a föld alatti védelmi berendezéseket. Műszakilag azt a terepsza
kaszt építették ki a legjobban, amelyet a hadosztály főerői szálltak 
meg. 

Az intervenciósok a műszaki munkák során sűrűn alkalmazták a mű
szaki gépeket, az előre elkészített fedezékeket, amelyekből főképpen 
figyelőpontokat építettek. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával 
képesek voltak arra, hogy az elfoglalt területeket 10—12 óra alatt 
műszakilag berendezzék. 

A néphadsereg aktív tevékenysége arra kényszerítette az amerikaia
kat, hogy a biztosítási öv előtt, a védelem mélységében és az utakon 
gyalogság elleni akadályokat létesítsenek. Széles körűen kezdték al
kalmazni a napalm- és romboló aknákat, valamint a különböző jelző-
es világító eszközöket. A második és harmadik állás magaslatain fény
szórókat helyeztek el. 

Az állásháború időszaka megmutatta, hogy védelemben az amerikai 
gyalogság tevékenysége nagyban függ a tüzérségtől és a légierőtől. 
Ha nem kapták meg ezek támogatását, nem tudtak eredményesen har
colni. Az amerikaiak korlátozott céllal indított támadás esetén a fő-
csapást általában a népi erők (KN—KNÖ) szárnyaira és csatlakozásaira 
mérték. A támadást raj, szakasz erővel kezdték, azután harcba vetet
tek egy-két századot, majd ezt követően léptek működésbe a főerők. 
Meglepetésszerű támadás esetén valamennyi erő egyszerre került al
kalmazásra. 

Az állásháború időszakáról szólva meg kell jegyezni, hogy ha az in
tervenciósok a harctevékenység 16—17. órájáig nem értek el sikert, 
akkor visszahúzódtak kiinduló állásaikba. Ha azonban sikert értek el, 
azonnal megkapaszkodtak az elfoglalt területen, esetenként műszaki
lag megerősítették és felkészültek a további harcra. 

Az intervenciósok hatásos tűzeszközökkel rendelkeztek. A néphad
sereg ellenlökéseinek elhárítására teljes egészében felhasználták a ren
delkezésükre álló tüzérséget és légierőt. 

Az amerikaiak védelemben a harckocsikat főképpen fedett tüzelő
állásokból, a tüzérségi tűz megerősítésére használták. Légierejük fő 
erőfeszítése az állásháború időszakában alapvetően arra irányult, hogy 
a harctevékenység területét elszigetelje a hátországtól. Ez irányú tö
rekvésük azonban — saját bevallásuk szerint is — csak átmeneti si
kereket hozott, mivel a néphadsereg légvédelmi eszközeinek mennyi
sége és minősége időközben jelentékenyen megnövekedett. 

A légvédelem megerősödése és a MIG—15-ös repülőgépek megjele
nése arra kényszerítette az amerikaiakat, hogy a hátország elleni légi
támadásaikat éjjel és nagy magasságból hajtsák végre. 

Az Egyesült Államok haditengerészte az állásháború időszakában is 
folytatta Észak-Koreai blokádját és tűz alatt tartotta a partvidéket. 
A flotta légiereje az 5. légi hadsereggel együtt támadta az ország fő 
objektumait és közleícedési útvonalait. Ezen kívül lezárta Vönszan ki
kötőjét, amely Korea északkeleti része és az arcvonal közötti összeköt
tetésben fontos közúti és vasúti csomópont volt. 
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS T A N U L S Á G O K 

Az Észak-Amerikai Egyesült Államok agressziója kemény próba 
elé állította a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság lakosságát. A 
nép és fegyveres ereje azonban a Koreai Munkapárt vezetésével ki
állta ezt a próbát és megvédte hazája függetlenségét, szabadságát. A 
Koreai Néphadsereg a honvédő, felszabadító háborúban magas fokú 
hősiességet tanúsított. A háború folyamán több mint 746 000 harcost 
tüntettek ki a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság érdemrendjeivel 
és érmeivel, s közülük 481 fő kapta meg A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság Hőse címet. Az intervenciósok elleni súlyos harcokban 
a koreai nép segítséget kapott a világ összes békeszerető népeitől, de 
mindenekelőtt a nagy szovjet néptől. 

A Szovjetunió következetesen és határozottan leleplezte az amerikai 
imperialisták koreai agresszióját, elítélte a koreai földön elkövetett 
gaztetteiket, a háború barbár módszerét, a bakteriológiai és vegyi 
fegyverek alkalmazását. Internacionalista kötelességét teljesítve a 
Szovjetunió nemcsak erkölcsi, hanem hatalmas anyagi támogatást is 
nyújtott a koreai népnek. A Szovjetunió és más szocialista országok 
önzetlen, baráti segítsége egyik döntő tényezője volt a koreai nép győ
zelmének. 

Nagy szeretettel és elismeréssel szóltak erről a segítségről a ko
reaiak is. „A szovjet nép — írta Kim ír Szén, a Koreai Munkapárt KB 
főtitkára — már Lenin életében magasra emelve az antiimperialista 
nemzeti-felszabadító harc zászlaját, nagyban hozzájárult a világ el
nyomott népeinek felszabadító mozgalmához. A szovjet nép segítette 
népünket a japán imperializmus gyarmati igájának lerázásában, nagy 
anyagi és erkölcsi támogatást nyújtott népünknek a haza szabadságá
nak és függetlenségének megvédéséért vívott harcában, az új társa
dalom felépítéséiben. Népünk nem felejti el a szovjet nép internacio
nalista támogatását és segítségét. A koreai nép igen nagyra értékeli 
barátságát és összeforrottságát a szovjet néppel az imperialista- és 
amerikaellenes harcban."57 

A koreai háborúban az amerikai imperialisták katonai, politikai és 
erkölcsi vereséget szenvedtek, miközben kegyetlen agresszorokként 
mutatkoznak az egész világ előtt. 

Az amerikai imperialisták a koreai nép elleni háborújukban harcba 
vetették szárazföldi csapataik mintegy negyedrészét, légierejük 35%-
át és hadiflottájuk nagy részét. A háború idején az amerikaiak több 
mint 73 millió tonna hadianyagot szállítottak Koreába, háborús ki
adásaik pedig mintegy 20 milliárd dollárt emésztettek fel. Mégis sok
szor kerültek az amerikai imperialisták nehéz helyzetbe, csapataik ha
talmas veszteségeket szenvedtek. Az amerikai hadvezetés az atomfegy
ver bevetésének a gondolatával foglalkozott, s ez a fegyver állandóan 
bevetésre készen állt. A washingtoni stratégák még a megfelelő szá
mításokat is elvégezték. Az amerikai repülésügyi minisztérium hiva
talos kiadványa, a „Légiháború Koreában" (1961-es kiadás), adatokat 
közöl arról, hogy egy 40 kilótonnás aïombomba robbanása Toncshön 

57 Pravda, 1970. április 16. 
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körzetében november 25-én éjjel 15—20 ezer embert semmisített volna 
meg és hasonló bomba ledobása Phjöngiang, Csörvön, Kümhva kör
zetében 1950. december 27—29-én a KNO és a KN 96 ezer kafonájá-
nak pusztulását eredményezte volna.58 

Az amerikai kormányzat mégsem merte elszánni magát erre a koc
kázatos lépésre. A döntő tényező, ami őt ettől visszatartotta, a szovjet 
atomfegyver volt. Ez volt az az eszköz, amely lehetetlenné tette a vé
res terv megvalósítását, s ezzel együtt egy új világháború lángra lob-
bantását. 

Koreában vívott hódító háborújukban az amerikai imperialisták 
döntő szerepet szántak a légierőnek. Ennek megfelelően állandóan emel
ték repülőgépeik számát. 1950. június—szeptemberben a légierő 657 
gépet számlált, egy év múlva ez a mennyiség már 1441 darabra emel
kedett.59 Az amerikaiak és szövetségeseik légiereje Koreában a há
ború folyamán mintegy 1 040 708 bevetést hajtott végre és mintegy 
700 000 tonna bombát, illetve napalmot dobott le.60 Barbár légitáma
dásaik következtében városok és falvak dőltek romba, s több tízezer 
békés polgár vesztette életét. 

Mindezek ellenére, az amerikai és dél-koreai légierőnek nem sike
rült elérnie, hogy elszigetelje az arcvonalat a hátországtól, nem sike
rült megbénítania a harcoló csapatok ellátását. Az amerikaiak maguk 
elismerik, hogy „az ellenség egy-egy véletlen harckocsijának, vasúti 
mozdonyának, néhány tehergépkocsijának és kis létszámú élőerőinek 
a megsemmisítéséért egy félmillió dollár ér tékű repülőgéppel kellett 
fizetni".61 

A koreai háború idején először jelent meg a hadszíntéren néhány új 
megsemmisítő eszköz és nagy mértékben használták fel az új fegyver
fajtákat is. Éppen itt alkalmazta először az amerikai légierő a napalm
bombát a katonák és a polgári lakosság ellen. Először használták fel 
helikoptereket harcászati deszantok bevetésére. Mindkét fél először 
alkalmazott nagy tömegben reaktív repülőgépeket. Az intervenciósok 
itt kezdték " alkalmazni a reaktív vadászgépeket a bombázók kísérésére, 
valamint kis csoportokban és időben lépcsőzve — őrjáratozó ,,védő-
vadász"-ként. Mindez jelentősen növelte a légicsaták hevességét. 

A koreai háborúban nagy szerepet szánt a Pentagon a katonai szál
lító repülőgépeknek. Az USA—Japán—Koreai légi útvonalon a szál
lító légierő mintegy 500 gépe teljesített szolgálatot. Ezek a gépek ha
vonkénti átlagban 7625 katonát és 1720 tonna terhet szállítottak át az 
USA-ból Japánba, Japánból Koreába, magában Koreában pedig 42 000 
katonát és 25 000 tonna terhet szállítottak.62 

Az amerikaiak a koreai háború folyamán különös jelentőséget tulaj
donítottak a tengeri közlekedési utak feletti uralomnak. ,,A szárazföldi 
erők és a légierő hadműveletei — Hangoztatták — teljes egészében 
a friss erők és ellátási eszközök szakadatlan áramlásától függtek, ame
lyeket főként a mérhetetlen Csendes-óceánon kellett átszállítani."63 A 

58 The Air Force in Korea . Washington , 1961. 63. o. 
59 U n i t e d S t a t e s A i r F o r c e i n K o r e a 1950—1953. N e w Y o r k , 1961. 644. o. 
60 Uo. 662. o. 
01 i. Stewart: i. m . 274. o. 
62 U n i t e d S t a t e s A i r F o r c e i n K o r e a 1950—1953. 669. o. 
63 M. Cagle, F. Manson: Tengeri háború Koreában. 363. o. 
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Csendes-óceánon légi úton átszállított minden tonna teherre a tengeri 
úton Koreába szállított eszközökből 270 tonnányi jutott.64 

Az intervenciósok nagy figyelmet fordítottak a tengeri deszantok 
alkalmazására is. Az incshöni deszant-hadművelet a második világhá
ború utáni legnagyobb deszant-hadművelet volt. Ennek végrehajtása 
nagyban befolyásolta a háború menetét . „Incshön ismételten megmu
tatta, hogy nem lehet lebecsülni a deszant-hadműveleteket."65 

A koreai háború u tán az amerikai hadvezetés arra a következtetésre 
jutott, hogy az aknaszedő erők, a tengeri légierő és a deszant-csapatok 
szerepét nem lehet figyelmen kívül hagyni.66 Nem véletlen, hogy ép
pen ez után a háború után kezdték meg az USA-ban a haditengeré
szeti erők, s ezen belül is a tengeralattjárók, a repülőgép-anyahaj ók, az 
aknaszedő erők és a tengerészgyalogság fejlesztését. 

Az amerikai haditengerészet a koreai háborúban Korea tengeri el
szigetelését kapta feladatul. Erre a 77. és 95. hadműveleti magasabb
egységet jelölték ki. Korea partjainál állandóan 2—3 repülőgép-anya-
hajó, 1—2 cirkáló, 18—20 torpedóromboló és más őrhajó tartózkodott. 
Korea blokádja — az amerikai hadiflotta által megvalósított első nagy 
blokád. 

A Koreát blokád alatt tartó hajók csapásokat mértek a tengerparti 
objektumokra és együttműködtek a szárazföldi csapatokkal is. 

Az amerikai imperialisták, súlyosan megsértve a nemzetközi egyez
ményeket, a koreai háború idején bakteriológiai és vegyi fegyvereket 
is alkalmaztak. Ezek bevetésére a légierőt és a tüzérséget használták 
fel. A Koreai Néphadsereg kitűnően szervezett védelme a bakterioló
giai és vegyi fegyverek ellen meghiúsította az intervenciósok terveit, 
a semmivel tette egyenlővé ezeknek a tömegpusztító eszközöknek a ha
tását. 

A koreai háború tapasztalata arra figyelmeztet, hogy az USA impe
rialista körei a helyi háborúkat messzemenően felhasználják a fegy
veres harc új eszközeinek a kipróbálására. Koreát a Pentagon sajátos 
gyakorlótérnek tekintette, ahol kipróbálhatja új fegyvereinek haté
konyságát. Itt vetették be először a reaktív vadászgépeket, a „hajó
föld" rakétákat, az M—26 „Pershing" és az M—46 „Patton" harcko
csikat stb. 

A Koreában lezajlott fegyveres harc tapasztalatai ismételten bebizo
nyították a hadászati tartalékok mozgósításának nagy jelentőségét. Az 
intervenciósok éppen azért tudtak Incshönnél nagy tengeri deszantot 
partra tenni, majd ezt követően támadást indítani a 38. szélességi fok
tól északra, mert a Koreai Néphadseregnél a háború kezdetén hiányoz
ták a szükséges tartalékok. Az intervenciósok sikere azzal is magya
rázható, hogy a néphadsereg felderítése nem tudta idejében felfedni 
az ellenség támadási előkészületeit. 

Az erdős-hegyes terep viszonyai között, különösen az ellenség légi 
fölénye idején, nagy jelentősége volt az utánpótlási vonalak állandó 
biztosításának. Nem egyszer előfordult, hogy az utak rombolt állapota 

64 U o . 
65 U o . 89. O. 
66 U o . 364. O. 
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következtében a csapatok ellátása lőszerrel és élelemmel csak a kato
nák és a lakosság kézi szállításával volt lehetséges. Az utak helyreállí
tása esetenként sok lövészegység alkalmazását tette szükségessé. 

A harci tapasztalatok azt is igazolták, hogy az ellenséges támadó 
csoportosítás gyengítése és terveinek keresztülhúzása érdekében nem 
kis jelentősége van a veHelmi szakaszok kiépítésének, műszaki meg
erősítésének mind hadműveleti, mind hadászati mélységben. Az ilyen 
jellegű munkák elmaradása 1950 őszén — Küm folyó mentén és a Han 
folyótól északra — megkönnyítette az ellenségnek az ellentámadás ki
fejlesztését. 

A koreai háború tapasztalata ismételten igazolta az éjszakai harc ha
tékonyságát. Megmutatta, hogy hegyes terepen — éjszakai harcban — 
kisebb erők is győzőimet arathatnak egy nagyobb erejű ellenség felett. 

Különös figyelmet érdemel az ún. alagút-háború. Az ellenséges tá
madás légi és tüzérségi előkészítése idején a csapatok fedett állásokban 
tartózkodnak, majd annak befejezése után gyorsan elfoglalták tüzelő
állásaikat a nyitott árkokban, ahonnan a tűzfegyverek különböző faj
táinak tüzével fogadták az ellenség támadó erőit, vagy kis erőkkel el
lenlökést hajtottak végre. Az ellenlökés után az alegységek gyorsan 
visszatértek az alagutakba, hogy elkerüljék az ellenséges légierő csa
pásait. Amennyiben az ellenségnek sikerült betörni az árkokba, a ka
tonák visszahúzódtak az alagutakba, és innen folytatták ellenlökései
ket. A hegyes terepen kiépített alagút rendszerű védelem — olyan kö
rülmények között, amikor az ellenség légi fölényben van, nagy tömeg
ben alkalmaz napalmot és fennáll a veszélye az atomfegyver alkalma
zásának — tökéletesen igazolta létjogosultságát. 

A védelmi harcok folyamán sikeresen alkalmazták az ellenséges 
harckocsik elleni igen eredeti harceljárást. A páncélelhárítási rendszer 
páncéltörő lövegekből kiépített sajátos folyosót alkotott. A lövegeket 
a völgy mindkét oldalán, a magaslatok lejtőin helyezték el. Az ellen
séges harckocsikat beengedték a „folyosóba", majd oldalozó tűzzel 
megsemmisítették azokat. 

Az alagút-harcászat, az előbb említett páncélelhárító „folyosók", a 
repülőgépek elleni lövészalegységek, az éjszakai rohamcsoportok, a 
helyüket változtató lövegek, új elemként jelentkeztek a Koreai Néphad
sereg hadművészetében. 

A koreai rablóháborúban az amerikai és a dél-koreai katonák és 
tisztek igen alacsony morális színvonalon álltak. A szabadságszerető 
koreai nép ellen harcolva felgyújtották házaikat, kegyetlenül megkí
nozták az öregeket,a nőket és a gyermekeket. Az amerikai hadsesreg 
sok katonája dezertált, megelégelték a különböző bűnös tevékenysége
ket. Az 1950—53. közötti időszakban az USA szárazföldi haderejének 
ezer Satonája és tisztje közül naponként mintegy 125 főt állítottak 
hadbíróság elé.67 Megjegyezzük, hogy a második világháború éveiben, 
amikor az USA az antifasiszta koalíció tagja volt, ezer katona közül 
a hadbíróság elé állítottak száma két és félszer volt kevesebb.68 Ezek az 
adatok is megyőzően bizonyítják, hogy a Koreában folytatott igazság-

67 Repor t to Honorab le Wilber M. Bracker , Washington, I960. 1. o. 
68 Uo. 
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f 
talán rablóháború nem volt népszerű az amerikai katonák körében. 
A háború tapasztalata bebizonyította, hogy az imperialisták agresz-
szív törekvéseinek megfékezése érdekében a béke erőinek határozot
tan fel kell lépniük minden agresszió ellen, az ENSZ alapokmányának 
szigorú betartásáért, minden ország szuverenitásának tiszteletben tar
tásáért. Éppen a Szovjetunió és a többi szocialista ország határozott, 
aktív nemzetközi politikai tevékenysége kényszerítette az USA kor
mányát a tárgyalások megkezdésére és a fegyverszünet aláírására. 

* 

A. háSorú utáni időszakban a Koreai Munkapárt és a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság kormánya továbbra is nagy figyelmet for
dít az ország védelmi képességének erősítésére, a néphadsereg kor
szerű fegyverekkel történő ellátására. 

À Szovjetunió és a többi szocialista ország hatalmas gazdasági se
gítséget nyújtott a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnak az újjá
építéshez és a népgazdaság további fejlesztéséhez. A Szovjetunió egy
milliárd rubel összegben visszatérítés nélküli segélyt adott a KNDK-
nak és több mint 50 ipari üzem és fontos népgazdasági objektum hely
reállításához és korszerűsítéséhez nyújtott segítséget. A szovjet kor
mány mintegy 2,5 ezer komplett tudományos-technikai dokumentációt 
adott át, s a szovjet intézményekben több ezer koreai szakembert ké
peztek ki. 

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és a Szovjetunió 196í-ben 
megkötötte a barátsági és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt, majd 
1965-ben egy másik egyezményt — a KNDK védelmi képességének 
erősítéséhez nyújtandó segítségről. Ezek az egyezmények erősítik a 
KNDK nemzetközi tekintélyét és garantálják határai sérthetetlenségét. 
Korea és a Szovjetunió népeinek barátsága és összeforró ttsága — mon
dotta Kim ír Szén a munkapárt IV. kongresszusán — a hazánk fel
szabadításáért vívott harcokban született és azon a közös úton erősö
dik és fejlődik, amelyet Lenin jelölt ki. Ez a barátság és összeforrott-
ság szilárd, örök és megbonthatatlan.65 

Az elmúlt években szélesedtek a Szovjetunió és a KNDK, az SZKP 
és a Koreai Munkapárt kapcsolatai. „A Szovjetunió — mondotta L. I. 
Brezsnyev az SZKP XXIV. kongresszusán — támogatta és ma is tá
mogatja a KNDK kormányának javaslatait az ország békés egyesíté
sére, támogatja a koreai nép követelését, hogy vonják ki Korea déli 
részéből az amerikai csapatokat.70 

A szocialista országok fegyveres erői megbízhatóan védelmezik a 
szocialista országok forradalmi vívmányait. A Koreai Néphadsereg a 
baráti hadseregekkel együtt éberen őrködik a béke és a szocializmus 
felett. A Koreai Néphadsereg jelentős mennyiségű korszerű haditech
nikával rendelkezik és biztos őre a szocializmus építésének a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaságban. 

69 Voenno-isztoricseszkij Zsurnal. 1963. 2. sz. 128. o. 
70 Brezsnyev: A Központi Bizottság beszámolója az SZKP XXIV. kongresszusán. — 

Az SZKP XXIV. kongresszusa. Budapest, 1971. 15. o. 
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В. М А Ц У Л Е Н К О : 

ВОЙНА В КОРЕЕ 

Резюме 

Корея занимает значительное место в агрессивной политике американских империа
листов. В мае 1948 года в Южной Корее были проведены сепаративные выборы. 
Новое правительство, возглавляемое Ли Сын Маном, — по указке Вашингтона — 
начало подготовку агрессии против К Н Д Р . 

В июне 1949 года в Южной Корее была создана группа американских советни
ков в составе 482 человек. Руководителем её был бригадный генерал Роберте. Амери
канская военная миссия и клика Ли Сын Мана уже в середине 1949 года разрабо
тала план наступления на Северную Керою. 

В течение 1949 года и в первой половине 1950 года лисынмановцы устраивали 
систематические провокации и пограничные инциденты на демаркационной линии 
(на 38 градусе северной широты). Только за период с января по сентябрь 1949 
года имели место 432 случая нарушения демаркационной линии. 

В 1949—1950 годах К Н Д Р неоднократно обращалась к правительству Южной 
Кореи с предложением о необходимости начать переговоры о мирном объединении 
страны. Однако эта инициатива правительства К Н Д Р во всех случаях была откло
нена правительством Южной Кореи, которое продолжало вести военные приготов
ления. По мнению американских военных советников, лисынманская армия уже 
зимой 1949—1950 гг. была готова к нападению на К Н Д Р . 

Готовясь к войне в Корее, Соединенные Штаты Америки создали мощную во
енную группировку на Дальнем Востоке. 

Эти приготовления принудили народ и правительство Корейской Народно-Демо
кратической Республики подготовиться к отражению агрессии. С дружественной по
мощью Советского Союза за короткое время в К Н Д Р была создана собственная 
армия — корейская Народная армия. 

На рассвете 25 июня 1950 года войска южно-корейской армии вероломно напали 
на Корейскую Народно-Демократическую Республику и вторглись на территорию 
К Н Д Р . Корейская Народная армия остановила агрессора и принудила его отсту
пить, а затем перешла в наступление. 28 июня ею был занят город Сеул, а к 
середине сентября она достигла южных районов страны. 

Войну в Корее можно разделить на два периода: маневренный и позиционный 
период войны. 

Маневренный период войны (с 25 июня 1950 г. по 9 июля 1951 года) включает 
в себя три кампании. В ходе летней кампании 1950 года (25 июня—14 сентября) 
корейская Народная армия освободила 9/10 частей территории Южной Кореи и 
9 7 % ее населения. В ходе осенней кампании 1950 года (15 сентября—24 октября) 
народная армия была вынуждена отступить в северные районы страны. Интервенты 
произвели контрнаступление с пусанского плацдарма и высадили на берег морской 
десант большой силы в районе Инчона. В течение восьми месяцев зимне-весеннего 
похода (с 25 октября 1950 г. по 9 июля 1951 г.) корейская Народная армия и ки
тайские народные добровольцы отбросили интервентов за 38 градус северной ши
роты и освободили от противника всю территорию К Н Д Р . 

Позиционный период войны (10 июня1951 г.—27 июля 1953 г.) также включает 
три военных кампании. Во время летней-осенней кампании 1951 года (продолжав
шегося с 10 июля до конца ноября) силы народной армии отразили нападения 
интервентов и лисынманцев. Кампания 1952 года (с января по декабрь) характери
зуется успешными оборонительными боями корейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев (тактика туннельных боев), а также варварскими бомбар
дировками противника. Во время кампании 1953 года (январь-июль) народные 
силы закрепили свои позиции, и наступательной операцией, начатой летом, принудили 
интервентов к подписанию перемирия. 
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Корейский народ и его вооруженные силы защитили независимость своей родины. 
Самоотвержденно сражались воины корейской Народной армии; за героизм и стой
кость, проявленные во время войны, более 746 тысяч человек были награждены 
различными наградами, а 481 человеку было присвоено звание «Героя Корейской 
Народно-Демократической Республики». В тяжелой борьбе с агрессором корейскому 
народу помогали все миролюбивые народы мира, и прежде всего гигантская поддерж
ка была оказана великим советским народом. 

В войне в Корее американские империалисты потерпели военное, политическое 
и моральное поражение, несмотря на то, что в эту грязную войну ими были бро
шены до одной четверти их сухопутных войск, 3 5 % военно-воздушных сил и зна
чительная часть военно-морского флота. Империалистические круги С Ш А рассмат
ривали Корею как своеобразный полигон, который они использовали для испытания 
своих новых видов оружия и средств уничтожения (напалма, бактериологического 
и химического оружия и т. д.). 

Во время войны в значительной мере развилось военное искусство корейской На
родной армии. Особого внимания заслуживает так называемая «туннельная война», 
применение ударных групп ночью, организация стрелковых подразделений против 
самолетов и т. д. 

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики и сегодня стре
мится к мирному объединению страны, но корейская Народная армия всегда гото
ва к тому, чтобы и в будущем отразить происки любого агрессора. 

V. MACULENKO: 

DER KRIEG IN KOREA 

Resümee 

In der Aggressionspolitik der amerikanischen Imperialisten nahm Korea einen 
bedeutenden Platz ein. Im Mai 1948 wurden in Südkorea separatistische Vahlen 
abgehalten. Die von Li Sin Man angeführte Regierung begann — auf Anwei
sung Washingtons — die Aggression gegen die Volksrepublik Korea verzube
reiten. 

Im Juni 1949 wurden in Südkorea die amerikanischen Militärberater einge
setzt. Ihre Zahl betrug 482, ihr Kommandant war Brigadegeneral Roberts. Die 
amerikanische Militärmission und die Clique um Li Sin Man haben bereits 
Mitte 1949 den Angriffsplan gegen Nordkorea ausgearbeitet. 

Im Laufe des Jahres 1949 und in der ersten Hälfte 1950 haben die Truppen 
Li Sin Mans an der Demarkationslinie, dem 38, Breitegrad systematische Grenz
zwischenfälle provoziert. Bloß in der Zeit von Januar bis September 1949 haben 
sie in 432 Fällen die Demarkationslinie verletzt. 

In den Jahren 1949—1950 hat die Volksrepublik Korea der südkoreanischen 
Regierung in mehreren Fällen vorgeschlagen, Verhandlungen, zur friedlichen 
Vereinigung des Landes zu beginnen. Die südkoreanische Regierung hat diese 
Initiativen in jedem Falle zurückgewiesen und die Kriegsvorbereitungen fort
gesetzt. Laut Ansicht der amerikanischen Militärberater stand die südkoreani
sche Armee bereits in Winter 1949/50. zum Angriff auf die Volksrepublik Korea 
bereit. 

Die Vereinigten Staaten, die sich auf einen Krieg in Korea vorbereiteten, ha
ben im Fernen Osten eine starke militärische Gruppierung geschaffen. 

Diese Vorbereitungen zwangen das Volk und die Regierung der Volksrepublik 
Korea, sich zur Abweisung der Aggression zu rüsten. Mit Hilfe der befreunde
ten Sowjetunion haben sie in kurzer Zeit ihre eigene Armee, die Koreanische 
Volksarmee aufgestellt. 
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Am frühen Morgen des 25. Juni 1950 haben die Truppen der südkoreanischen 
Armee die Volksrepublik Korea meuchlingis überfallen und sind in ihr Gebiet 
eingedrungen. Die Koreanische Volksarmee brachte das Vordringen des Feindes 
zum stehen, schlug ihn zurück und ging dann zum Gegenangriff über. Am 28. 
Juni hat sie Söul erorbert und Mitte September die südlichen Gebiete des 
Landes erreicht. 

Der Koreakrieg kann is zwei Perioden geteilt werden: die Periode des Bewe
gungskrieges und die des Stellungskrieges. 

Der Bewegungskrieg (25. Juni 1950—9. Juli 1951) umfaßt drei Feldzüge. Im 
Soimmerfeldzug des Jahres 1950 (25. Juni—14. September) hat die koreanische 
Volksarmee 9/10 Südkoreas und etwa 97% seiner Einwohnerschaft befreit. Im 
Laufende des Herbstfeldzuges (15. September—24. Oktober 1950) war die Volks
armee gezwungen, sich auf die nördlichen Teile des Landes zurückzuziehen. Die 
Interventionisten haben aus dem Brückenkopf von Pusan einen Gegenangriff 
unternommen und im Umkreis von Intschhön von der See her große Luftlande
operationen durchgeführt. Im Laufe der acht Monate des Winter-Frühjahrsfeld
zuges (25. Oktober 1950 — 9. Juli 1951) haben die Koreanische Volksarmee und 
die Chinesischen Volksfreiwilligen die Interventionisten hinter den 38. Breiten
grad zurückgeworfen und Volksrepublik Korea vom Feinde gesäubert. 

Die Periode des Stellungskrieges (10. Juni 1951—27. Juli 1953) umfaßt eben
falls drei Feldzüge: Im Laufe des Sommer-Herbstfeldzuges 1951 (10. Juli — Ende 
November) haben die völkischen Kräfte die Angriffe der Interventionisten und 
der Truppen Li Sin Mans zurückgeschlagen. Der Feldzug des Jahres 1952 ist 
durch erfolgreiche Verteidigungskämpfe („Tunnelkrieg") der Koreanischen Volks
armee und der Chinesischen Volksfreiwilligen und barbarische Luftangriffe des 
Feindes gekennzeichnet. Zur Zeit des Feldzuges des Jahres 1953 (Januar—Juli) 
haben die völkischen Kräfte ihre Stellungen gefestigt und mit ihren im Som
mer unternommenen Angriffsoperationen die Interventionisten gezwungen, den 
Waffenstilstand zu unterzeichnen. 

Das koreanische Volk und seine bewaffnete Macht haben die Unabhängig
keit ihres Vaterlandes verteidigt. Die Soldaten der Koreanischen Volksarmee ha
ben sich heldenhaft geschlagen; für ihr tapferes Verhalten haben mehr als 
746 000 verschiedene Auszeichnungen erhalten, darunter 481 den Titel „Held 
der Volksrepublik Korea". In den gegen die Aggressoren geführten schweren 
Kämpfen wurde dem koreanischen Volke von allen friedliebenden Völkern der 
Erde Hilfe zuteil, vor allem bot das große Sowjetvolk mächtige Unterstützung. 

Im Koreakrieg haben die amerikanischen Imperialisten eine militärische, poli
tische und moralische Niederlage erlitten, obzwar sie in diesem schmutzigen 
Kriege etwa ein Viertel ihrer Lndstreitkräfte, 35% ihrer Luftstreitkräfte und 
einen großen Teil ihrer Kriegsflotte eingesetzt hatten. Die imperialistischen 
Kreise der Vereinigten Staaten haben Korea als eigenartiges Versuchsgelände 
zur Erprobung neuer Vernichtungsmittel (Napalmbomben, bakteriologische und 
chemische Kampfmittel) und neuer Waffensorten benutzt. 

Im Laufe des Krieges wurde die Kriegskunst der Koreanischen Volksarmee 
in bedeutendem Maße entwickelt. Besondere Beachtung verdienen der sogenann
te Tunnelkrieg, der nächtliche Einsatz von Sturmtruppen, die Organisierung 
von Luftabwehr-Schützenunterabteilungen usw. 

Die Regierung der Volksrepublik Korea erstrebt auch heute die friedliche 
Vereinigung des Landes, doch steht ihre Armee bereit, auch in Hinkunft jed
wedem Aggressor Halt zu gebieten. 
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KÖZLEMÉNYEK 

KATONAPARASZTSÁG 

(FÖLDESÜRI HADSZERVEZET A ZRÍNYIEK ÉS A ZÁGRÁBI PÜSPÖKSÉG 
BIRTOKAIN — XVn. SZAZAD) 

N. KISS ISTVÁN 

A magyar feudális állam katonai szervezete az 1526. évi mohácsi 
ütközetben egyértelműen csődöt mondott. A Habsburgok — ti. V. Ká
roly német-római császár és a magyar trónra került I. Ferdinánd — 
szembekerültek a török terjeszkedéssel. Első katonai próbálkozásaikat 
nem kísérte szerencse, sőt 1541-ben a török elfoglalta Budát és befo
lyása alá vonva önálló államisághoz segítette Erdélyt. A szultán sere
gei a Balkánról mélyen benyomultak a Duna völgyébe: Magyarorszá
gon állandósult a török hadszíntér. Katonailag és politikailag a fő 
feladat — csaknem a XVII. század végéig — az oszmán birodalom 
további terjeszkedésének lefékezése, a magyarországi front, azaz a 
végvári rendszer kiépítése lett. A szinte megszakítás nélküli török 
háborúkban az elavult feudális, illetve a korszerű hadszervezet furcsa 
keverékét használták fel.1 Jellemző azonban erre a vegyes összetételű 
katonai erőre, hogy a működésképtelen nemesi felkelést leszámítva 
minden formája zsoldosokra épült. Ez azt jelenti, hogy egy-egy had
járat idején — ha a külföldről behozott katonaságot figyelmen kívül 
is hagyjuk — több tízezer hazai zsoldos egyidejű fegyverbe állítása 
válik szükségessé. A korabeli hadirendi táblázatok és zsoldjegyzékek 
egyértelműen igazolják ezt a katonai igényt. Kérdés, miként alakult ki 
Magyarországon a zsoldosságnak az a kiterjedt bázisa, amely ezt ki
elégíthette? 

A magyar hadszíntér tipikus zsoldoskatonasága : a hajdúk rétege, a 
XVI. század elején alakult ki „marha-hajtók"-ból, szökött jobbágyok
ból, Balkánról menekült rác pásztorokból és a török pusztítás révén 
tömegesen földönfutóvá vált parasztokból. Az alapvetően deklasszált 
elemekből összekovácsolódott hajdúság oly réteggé vált, „mély vaíó-

1 1550 körül pl. I. Ferdinánd haderejében a mozgó hadseregen és a várakat megszállva 
tartó állandó katonaságon kívül, a megyéktől és városoktól kiállított csapatok, az egyes 
főuraktól (vállalkozó-kapitányok) királyi költségen fenntartott huszár és hajdú alakulatok 
és esetenként a nemesi felkelés kontingensei keveredtek. Demkó Kálmán: Magyarország 
hadi ereje a XVI. században. Hadtörténeti Közlemények (továbbiakban HK), 1916—1917. 
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sággal kiesett a társadalomból".2 Antifeudális beállítottságuknál csak 
törökgyűlöletük erősebb. Mint a korabeli zsold jegyzékek tanúsítják, a 
XVI. században a Habsburgok magyarországi haderejének zöme lovas 
és gyalog hajdúkból került ki.3 

Történetírásunk már a múlt század végén tisztázta, hogy a magyar
országi zsoldoshaderők fenntartása messze meghaladta a királyság 
anyagi erejét.4 Ferdinánd és utódai többi országuk, valamint a pápai 
és birodalmi segélyek ellenére sem tudták elkerülni az állam eladóso
dását, ami azután a 15 éves háború (1593—1608) katonai kiadásai miatt 
pénzügyi csődhöz vezetett. Ez a századfordulón lezajlott megrázkódta
tás, majd a 30 éves háború terhei lehetetlenné tették a magyarországi 
hadsereg fenntartását a korábbi szinten : tömegesen bocsátották el a 
hajdúkat. A szélnek engedett katonák szociális problémája és a török 
elleni védelem zsold nélküli megszervezésének igénye egyidejűleg je
lentkezett a XVII. század elején. A megoldást a hajdúk letelepítése, az 
ún. katonaparasztság létrehozása jelentette. 

Mielőtt a katonaparasztság XVII. századi szerepét elemeznénk, te
kintsük át röviden azt a vele rokonságot felmutató és történeti előz
ményének tekinthető katonáskodási formát, amely már a XVI. szá
zadban feltűnik és amelynek keretében nem zsolddal, hanem földdel, 
mentességgel elégítik ki a fegyveres szolgálatot teljesítő jobbágyokat. 
Az uradalmi várakban mindig is szükség volt bizonyos fegyveres erő
re, de az efféle csapatok zsoldját nem tudták pénzben fizetni. így 
a török veszély jelentkezésekor a vári őrszolgálatot ellátó, ún. „harcos 
jobbágyok" típusát elevenítették fel, illetve tartották fenn birtokai
kon. Ezek a magánföldesúri katonaparasztok tulajdonképpen egy el
avult középkori szervezeti formát testesítettek meg, olcsóságuknál és 
tömegüknél fogva azonban igen hasznosak voltak a török portyák elle
ni védelemre. Bár ez a katonaparaszti típus5 lényegileg mindenütt 
azonos helyzetű, elnevezésük a történeti fejlődés különbözősége foly
tán rendkívül változatos. A Tiszántúlon „servientes arcis"-nak, Vilá-
gosvárott „équités libertini"-nek és „familiäres castri"-nak nevezik 
őket.6 Erdélyben a földesúri katonaréteg — a „boér"-ek — részint kis-
nemesekből, részint már a katonai szolgálat révén megnemesedett 
parasztokból áll. A saját jobbágytelkük mentesítésével fizetett „plájá-
szok", „gornyikok" és „krajnikok" a hegyi uradalmak katonaparaszt
ságát képezik.7 A Délvidéken és Erdélyben gyakoriak a várvédelemre 
rendelt „bástyások", akiknek mentesített rétege Fogaras uradalmában 
pl. még a XVIII. században is őrzi szabadparaszti helyzetét.8 Figyel
met érdemlő tény ezzel kapcsolatban, hogy Báthory István, aki Erdély 
fejedelmi székéből került a lengyel királyi trónra, az 1570-es évek-

2 Szabó István: A hajdúk 1514-ben. Századok (továbbiakban Száz.), 1950., 194. o. 
3 Acsády Ignác: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. HK 1888., 266. o. 
4 Acsády Ignác: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt, 1526—1564. Bu

dapest, 1888., 171—173. o. 
5 A katonaparasztság európai típusait kitűnően elemzi Borosy András: A paraszti mi

líciák a középkori Európa hadseregeiben c. tanulmánya. HK. 1972., 462—504. o. 
6 Országos Levéltár (továbbiakban OL.) Dl 37 000. Anno 1525. 
7 Takáts Sándor: A magyar Léhen és Holden. Száz. 1908., 332—333. o. 
8 Takáts Sándor: A magyar erősségek. In.: Rajzok a török világból. II. k. Budapest, 

1915., 96—97. o. 
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ben — magyar mintára — a lengyel koronauradalmákban megszervezte 
a szabad telken ülő katonaparasztságot (az ún. „kiválasztottakat").9 

Rendkívül nehéz ennek a XVI. század derekán már aktív szerepet 
játszó harcos jobbágyrétegnek országos számát meghatározni. Az 1553. 
évi adóösszeírásban (dica) 22 megye területén összesen 2901 paraszt
katonát (servitor) sorolnak fel. Négyötödük abba a néhány határ men
ti megyébe (Zala, Vas, Szabolcs, Szatmár, Kraszna és Közép-Szolnok) 
tömörül, ahol szinte állandó határháború folyik a törökkel és az er
délyi fejedelemség erőivel;10 elhelyezkedésük egyértelműen utal szere
pükre. 

A katonaparasztság sajátos rendszere először a vend-szlavón határ
vidéken fejlődött ki. Ennek a területnek gyors pusztulása már a XVI. 
század első harmadában arra indította a bécsi udvart, hogy zsoldos 
alakulataitól függetlenül, katonaparaszti határőrrendszert építsen ki 
délnyugati határának védelmére. Erre a célra telepítette le Ferdinánd 
a Balkánról menekült rácokat és vlachokat, először 1538-ban, Várasd 
környékén.1 1 A telepesek katonai szolgálattal tartoztak és ennek fejé
ben megkapták az elpusztult falvak földjeit. Mindenféle állami és föl
desúri adótól, vámtól mentesek voltak, sőt bizonyos feltételek betartása 
esetén még földjeikkel is szabadon rendelkezhettek. Vajdáik évi 50 
forint zsoldot húztak, (egy huszár egy évi zsoldja!) s ezért 200 „Gren-
zer '^ t kellett kiállítaniuk.12 Bár a bécsi kormány a szlavón—horvát 
határvárakban továbbra is állomásoztatott német, horvát, magyar és 
rác zsoldos alakulatokat is, a század közepétől kezdve a katonaparaszti 
határőrség súlya és jelentősége állandóan nőtt.13 Közel 200 évvel ké
sőbb, a Száva menti határőrség megszervezésénél (1702) a császári 
resolucio, mintegy összegezve a történeti fejlődés tapasztalatait, így 
jellemzi a határőr telep helyzetét: „A katonai birtokot a határőrség 
minden teher nélkül kapja meg haszonélvezetre . . . , hogy azt a tény
legesen szolgáló, mint zsoldegyenértéket birtokolja, majd a szolgálat
ban őt követőre hagyja."14 

A pénz hiányában egyre csökkenő zsoldoíshaderőt a XVII. században 
a magyar hadszíntéren is a földesúri magánhadseregek, az uradalmak 
katonaparasztsága pótolja. Eszterházy nádor, 1641-ben, az udvarhoz 
felterjesztett helyzetjelentésében megállapítja, hogy a magyar végvá
rakban a szükséges katonaságnak csupán egy töredéke állomásozik 
és a nagybirtokosok a határsávban fekvő váraikban saját csapataikkal 

9 Rusínski, Wladyslaw: Báthory István katonapolitikája és a lengyel parasztság. Ag
rártörténeti Szemle, 1968., 355—369. o. 

10 N. Kiss István: A parasztság és a főurak 16. századi honvédő harcunkban. HK. 1954., 
61—75. o. 

11 Rothenberg, Günther Eric: The Austrian Military Border in Croatia, 1522—1747. Univ. 
of Illinois Press 1960. 29—30. o. és Somogyi Éva: A határőrvidéki privilégiumok hatása a pa
raszti osztályharc alakulására a XVII. században. Történeti Szemle, 1962., 149—172. o. 

12 Számuk, a zsoldos alakulatokkal együtt, 1573-ban már megközelíti a 6000 főt, de alig 
egyhatoduk lovas, ami nagy hátrány a török rablóportyákkal szemben. Vanicek, Fr. Special
geschichte der Militärgrenze. Wien, 1875. I. k. 71., 78. o. 

13 „Altough open hostilities with the Turks had continued since 1537, the Archduke 
was not forced to increase the number of mercenary troops in Croatia". Rothenberg : The 
Austrian . . . (1. a 11. ljt.) 31. o. 

14 Vanicek: Specialgeschichte . . . (1. a 12. ljt.) 131. o. 
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tartják fel a törököt.15 Birtokaiak biztosítása végett a magyar és hor
vát főurak rákényszerültek a határ védelmére, de zsoldoshadsereget 
éppúgy nem tudtak fizetni, mint a bécsi Haditanács. Ugyanekkor a 
XVII. század első évtizedeire már zsold nélkül maradt hajdúság kóbor 
katonatömegének szociális problémáját is meg kellett valahogy olda
niuk. A XVI. század folyamán alapvetően még zsoldból élő hajdúságot, 
amely most kenyerét veszítette, le kellett telepíteni, mégpedig olyan 
formában, amely lehetővé teszi katonai ér tékük hasznosítását. A XVI. 
században a hajdúprobléma — zsold, a XVII.-ben — telepítés kér
dése! 

Elsőnek Bocskai erdélyi fejedelem telepítette le ^Oo-taan kb. 10 000 
leszerelt hajdúját néhány elpusztult tiszántúli város határába. Ez a 
századokon át példaképül szolgáló fejedelmi privilegizálás, „hajdúvá
rosok" néven, olyan zárt településeket hozott létre, amelyeknek la
kosai — az uralkodó parancsára történő hadba vonuláson kívül — gya
korlatilag minden földesúri függéstől mentesült szabad parasztokká 
lettek. Ez a fajta hajdúszabadság lényegében már a feudális rendszer 
fellazítását jelentette, s így érthető módon a birtokos nemesség dühös 
ellenkezésével találkozott. Az erdélyi fejedelemnek néhány esetben meg
kísérelték Bocskai művének folytatását, mint pl. Bihar megyében, 
ahol kb. 20 település (,,kis hajdúvárosok") kapott szabadságot a jobb-
ágyterhek alól, hogy fegyveresen szolgálja az erdélyi fejedelmet.16 

Többnyire azonban ők is magánföldesúri, nem pedig fejedelmi minő
ségükben telepítették a hajdúkat. Vári mezővárosban (Bereg vm.) pl. 
1638-ban a jobbágyok között több tucat telken ülő paraszt^hajdúra 
bukkan az adószedő. Jelentésében 34 gyalogos és lovas katonát sorol 
fel, akik az erdélyi fejedelmet szolgálják, s ezért adómentesek.1 ' 

A XVII. század első harmadában általánossá vált hajdútelepítések
nél szó sincs országos törvényben rögzített szabadságról, csupán a 
földesúr és a letelepített hajdúk megegyezéséről. Ezek a magánföldes
úri hajdútelepítések közel állnak a már említett, középkori eredetű 
,,harcos jobbágyok" szervezeti formájához, más szempontból viszont 
helyzetük a királyi határőrvidék katona-parasztságáéval is rokon vo
násokat mutat. A kutatás eddigi eredményei szerint — a tanulmá
nyunkban szereplő csáktornyai uradalom és a zágrábi püspök birto
kának adatai nélkül — 75 helységben tudunk katonai szervezetű, föl
desúri hajdútelepítésekről,18 s ezeknek mintegy háromnegyede a Ti
szántúlra, egynegyede a Dunántúlra esik. 

Döntő többségében a hajdútelepítés a Tiszántúlon is földesúri jel
legű. A Sajó-Hernád völgyi hajdúövezet egyik helységében, Szeder
kény faluban, 1651-ben 32 hajdúcsaládot ültetnek pusztatelekre. Hely-

15 Marczali Henrik: A magyar történet kútfőinek kézikönyve. Budapest, 1901., 555— 
—571. o. 

16 Dankó Imre: A Kétkörösköz-bihari hajdúság. Gyula, 1959., 19—20. o. A hajdúkérdés 
történetét legutóbb Rácz István összegezte: Hajdúk a XVI. században, Debrecen, 1969., 240 
o., míg a hajdútelepítések okleveles anyagát, valamennyi eddig ismert forrást közölve, 
Szendrey István adta ki: Hajdúszabadságlevelek, Debrecen, 1971., 335 o. 

17 „ad rationem ill. Principis Transylvaniae pedites cum equitibus sunt exempti No 
34, qui decimam praestare recusarunt". Wári oppidum, Bereg m. 1638. évi dézsmajegyzé-
kében. OL E 159 Reg. dec. Bereg megye 1638. 

18 Rácz István: Hajdúk . . . (1. a 16. ljt.) 114—141. o. 
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zetüket az alapítólevél a következőképpen szabályozza: telket kapnak, 
mentesülnek a földesúri és a megyei adóterhektől, dézsmát sem kell 
adniuk. Személyükben, a földesúr parancsára, két hónapi ingyenes lo
vas szolgálattal tartoznak, de a harmadik hónaptól kezdve már zsold 
is jár nekik. A Gsákyak bogy oszlói birtokán (Bihar megye) 1656-ban 
több faluban is találkozunk „jobbagi hazat szolgálat nekül biro me
zei katonák"-kal. Ugyancsak földre ültetett katonák („hajdúvárosiak") 
szerepelnek a nagykárolyi uradalom (Szatmár megye) falvaiban is. 
Első említésük 1666-ból való, de csoportjuk megtalálható az 1701., 
1716. és 1730. urbáriumokban is. Hasonló típusúak a Huszt városában 
mentes telek után szolgáló hajdúk és darabontok, akiket az 1711. évi 
urbárium említ.19 Noha a Tiszántúlon a hajdúság zöme magyar, a 
hegyvidéki Rákóczi-uradalmakban rutén hajdúkkal is találkozunk.20 

A Dunántúlon legelőször (1630) Nádasdy Pál telepít hajdúkat a Sopron 
megyei Tamásiban, amit rövidesen követ a Batthyányak kiterjedt 
hajdútelepítése a Rába mentén. Bár a Batthyány hajdúk letelepítésé
nél adódónak kisebb különbségek, helyzetük általában azonos a tiszán
túliakéval. Noha számos hajdútelepet ismerünk Nyugat-Dunántúlon, az 
ott szolgáló hajdúk összlétszámáról nem sokat tudunk. A feudális 
rendben elfogalt helyüket „fegyveres szolgálat ellenében elnyert sza
bad paraszti állapotnak" kell tekintenünk.2 1 Ki kell emelnünk a kirá
lyi határőr-parasztok és a telekre ültetett hajdúk szolgálatának néhány 
közös vonását. Egyrészt, hogy a nekik juttatott föld végső fokon a ki
rály, illetve a földesúr tulajdonában maradt, másrészt, hogy bár kato
nai körzetükön (határszakasz) belül ingyen és időbeli korlátozás nél
kül szolgáltak, ha más vidékre vezényelték őket, akkor néhány hét 
múlva már zsoldot kaptak.22 

Történetírásunk sokkal több adatot tár t fel eddig a tiszántúli, mint 
a dunántúli hajdútelepítésről, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy 
a Zrínyiek birtokain, illetve a zágrábi püspökség uradalmain kiala
kult katonaparasztság struktúráját, birtokviszonyait és katonai erejét 
tükröző iratanyag feltáratlan maradt. A Dráva és a Mura közének 
zöme a Zrínyiek csáktornyai uradalmához tartozott és maga az ura
dalom volt az a határőrvidék, amely a magyarnak maradt dunántúli 
részeket és mögötte Stájerországot védelmezte. Azzal arányosan, ahogy 
a végvári rendszer ereje csökkent, a Zrínyiek kiépítették, a határ 
védelmét ellátó saját katonai szervezetüket. Nem tudjuk pontosan, 
mikor szervezték meg földesúri magánhadseregüket, de egy 1650 ok
tóberéből keltezett adománylevél a már meglevő keretek erősítéséről 
intézkedik. Ebben Zrínyi Miklós Goricsány, Giurgianczy és Hudossány 
falvak határában 19 új katonatelket létesít, „tekintvén hazánk javát, 
hasznát és előmenetelét és ennek a mi Muraközünknek török ellen 

19 Bogyoszlói uradalom : OL P 72 Csáky lt. f asc 426. No. 1. — Nagykárolyi uradalom : 
OL P 397. Károlyi lt. 45 és 48/a csomó. — Huszti uradalom: uo. 98 csomó ,,B". — Dankó ira
te: A Sajó—Hernád melléki hajdútelepek. Sárospatak, 1955., 34—38. o. 

20 „Petrus Marin (decimator Rákóczién.) sólet copiam Ruthenorum Sclopetariorum se-
cum ad vindemiam ataducere". OL TJC 58:9. 

21 Zimányl Vera: Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez. Száz. I960., 288. o. 
22 Somogyi Éva: A határőrvidéki . . . (1. a 11. ljt.) és Vanlcék: Spezialgeschichte ... . 

(1. a 12. ljt.) 
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való állását".23 Minden katonaparaszt saját lóval és fegyverrel készen 
álljon, „az hová kívántatik azonnal felüljön!" Szolgálata fejében mind
egyikük egy fertály telket24 kap, melyet szabadon bír és él, minden
féle földúri teher, beszolgáltatás és robot nélkül. 

A magyar és horvát főurak összeesküvésének bukása után (1670) 
az egész csáktornyai uradalom — (ti. egyrészt a Zrínyi Péter-féle 
elkobzott, másrészt a Zrínyi Miklós örökösét illető birtokrész) — a ka
mara kezére került. 1672-ben a kamarai hatóságok összeiratják az ura
dalmi katonaságot. A kimutatás a huszárok és a hajdúk zöménél egyé
nenként feltünteti egy-egy katonatelek szántó és rét tartozékait.25 Ez 
a rendkívül gazdag forrásanyag, többek között lehetőséget ad a csák
tornyai katonaság vagyoni és társadalmi tagozódásának vizsgálatára iá. 
Az uradalmi katonaság gyalogosokból (hajdúk) és lovasokból (huszárok) 
áll. 

A hajdúság vagyoni megoszlása, 1672 

sessio 
szántó kaszáló erdő 

sessio 
i u g e r u m - b a n 

I. 144 ha jdú 33,25 640,75 99,5 — 

11 ha jdú csak 
domus ! 

— — — 

II. 25 goricsányi ha jdú 7,5 126,00 60,0 — 

III . 4 ha jdú va jda 3,5 99,25 14,5 — 

IV. Csáktornya és Pe r l ak 
100 ha jdúja 

— — — — 

összesen : 44,25 866,00 174,0 — 

A hajdúk megközelítően azonos nagyságú telkeken ülnek és vala
mennyien paraszti származásúak. Megfigyelhető, hogy amelyik katona
teleknél a kaszáló területe a szokásosnál kisebb, ott rendszerint az át
lagosnál nagyobb szántót találunk. Egy-egy hajdútisztnek (vajdának) 
3—4 hajdútelekkel felérő birtoka van. Az uradalmi lovas katonák so
raiban nemesek és parasztok egyaránt szolgálnak, s vagyoni megoszlá
suk is sokkal élesebb különbségeket mutat, mint a hajdúságnál. 

23 Zimányi Vera : Egy Zr ínyi i ra t . I roda lomtör téne t i Közlemények, 1957., 125. o. 
24 A csák to rnya i u r a d a l o m b a n a XVIII. sz. másod ik felében az á t lagos jobbágyte lek 

t ípusa a quar ta le , mely 2 inqu i l ina r i a -nak felel meg és az eredet i teljes sessio egynegyedét 
(quar ta le = „fer tá ly") képezi . Hozzávetőleges k i ter jedése 10—12 i u g e r u m szántó és 2—3 
iuge rum kaszáló . 

25 „Conscriptio seu connumeratio Nobilium insulae Muraköz respectu bonorum per 
eosdem possessorum, nec non intuitu etiam certorum pagorum a laboribus Colonicalibus 
exemptorum, alias ad partem Fisci Suse Mattis. Sacrmae. Regii pertinentium et pro defen-
sione Insulae semper arma capere obligatorum, ad mandátum Inclytae Camerae Hungaricae 
celebratae". Anno 1672. OL UC 40:11. 
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A huszárság vagyoni megoszlása, 1672 

szántó kaszáló erdő 

sessio 
i u g e r u m - b a n 

I. 16 h u s z á r 
(52 lovas) 127,9 3144,00 454,5 79,5 

II. 25 huszá r 
(50 lovas) 74,3 2146,25 327,75 59,0 

III. 16 huszá r 18,25 521,7 75,3 — 

IV. 82 huszá r 39,9 1007,0 174,0 — 

összesen : 260,35 6818,95 1031,55 138,5 

Bár az egyes lovas katonákra jutó földterület igen erősen ingado
zik, a huszárságon belül négy vagyoni kategóriát lehet megállapítani. 
Az I. csoport azokból a nemes tisztekből és uradalmi familiárisokból 
áll, akiknek katonai birtokuk fejében 3—4 lovast kell kiállítaniuk. A 
szintén nemesekből álló és ugyancsak jelentős nagyságú földbirtokon 
ülő II. csoport tagjai egyenként 2 lovast tartoznak felfegyverezni és 
készenlétben tartani. Akik a III. csoporthoz tartoznak, azok már csak 
személyesen szolgálnak, de huszártelkük jóval nagyobb az átlagosnál. 
Akad köztük még nemesi származású is, de zömmel katonaparasztok. 
Végül a IV. csoportot az egyszerű (paraszt) huszárok alkotják. Miként 
a táblázat adataiból kitűnik, a nemes-huszárok sokkal gazdagabban 
vannak ellátva, mint a paraszt-huszárok. Összehasonlításként csak 
egyetlen példa: három tiszt 1312 iugerumos birtokából 12 lovast állít 
ki, míg összesen 1181 iugerum föld után 82 paraszt-huszár szolgál. 

A földért szolgáló uradalmi katonaság nem zárt településekben, 
hanem a birtok egész területén szétszórva él. Látszik, hogy a szerve
zet folyamatosan épült ki, mindig oda telepítettek katonaparasztokat, 
ahol éppen ,,szabad" föld akadt.26 A katonai telkekre lekötött föld zö
me jobbágyi eredetű pusztahely, de meglepően nagy a curiális és al-
lodiális jellegű föld aránya is: 7684 iugerum szántóból 3112 iugerum 
— 40,5 százalék! — nemesi eredetű föld. 

Ha mérlegelni kívánjuk, mennyibe került az uradalomnak a Csák
tornyái huszárok és hajdúk eltartása, csak az átlag katonaparaszt vi
szonyaiból indulhatunk ki. Egy közhajdú telkére átlagosan 4,5 iugerum 
szántó és nem egészen egy iugerum rét esett, míg egy közhuszár — 
aki saját lován kellett hogy szolgáljon — 12,3 iugerum szántót és 
2,1 iugerum kaszálót kapott. (Ezek az adatok kb. megfelelnek a Száva 

26 pl. az említett 1672. évi összeírás készítőjének bejegyzése: „ad vilam desertam fis-
calem Gyurgiancz pertinentes terras iugera 126, fenilia iugera 60 — unde servire possunt 
pédestres No 25." OL UC 40:11. 
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—Duna menti császári határőrvidék szervezésénél, 1702-ben alkalma
zott kulcsszámoknak.)27 Összegezve a két táblázat adatait, a következő 
arányokat kapjuk: 184 paraszthajdú eltartására 866 iugerum szántót, 
és 174 iugerum kaszálót adott az uradalom, míg 98 lovas katona ellá
tására 1528 iugerum szántót és 249 iugerum rétet kötöttek le. Ugyan
akkor a nemes tisztektől és az uradalmi familitárisoktól kiállítandó 
102 huszár 5290 iugerum szántójába és 782 iugerum kaszálójába ke
rült az uradalomnak! 

Csáktornya uradalmi katonaságának ereje 1672 őszén 200 lovas és 
284 gyalogos. Tíz évvel később, 1682-ben, a török támadás küszöbén 
az új összeírás 238 huszár és 154 hajdú nevét sorolja fel. 1672-höz 
képest bizonyos átszervezést figyelhetünk meg: a lovas katonák szá
mát növelték, a gyalogságét kb. felére csökkentették.28 Ez feltehetően 
további birtokrészek lekötését jelentette katonatartásra. Jellemző, hogy 
26 lovas és 38 gyalog-hajdúnál külön bejegyzés utal arra, hogy ezeket 
a katonákat most emelték ki a parasztok közül.29 A Zrínyiek a mura
közivel azonos típusú magánhadsereget tartottak fenn horvát és dal
mát birtokaikon is. így pl. az 1672. évi kamarai összeírások a hrelyni 
uradalomban 202, a buccari-grobniki birtokon 138 katonát vesznek 
számba.30 Egy részüket, a Zrínyi-vágyon elkobzása után, feleskették 
a császárra és beolvasztották a határőrségbe.31 A kamara 1679 körül 
pénzügyi kimutatást készített a Zrínyi-birtokok katonai terheiről, azaz 
a magánföldesúri hadsereg eltartási költségeiről. Eszerint „oppignorata 
et pro servitiis militaribus eliberata" — (zálogban és katonai szolgálat 
fejében mentesítve) — a muraközi uradalom jövedelmének 21,8 szá
zaléka, az ozalyi uradaloménak 20,4 százaléka, a ribniki uradaloménak 
52,5 százaléka, a buccari-i uradaloménak 27,3 százaléka és a grobniki 
uradaloménak 28,3 százaléka!32 

Nemcsak a Batthyányak vagy a Zrínyiek, hanem a korszak többi 
vezető szerepet játszó magyar és horvát főura is tartott magánhadsere
get. A Frangepánoknak pl. egyedül boszilyevói uradalmukban 205 
libertinus és vlach katonájuk volt.33 Jó néhány hasonló, s még feldol
gozásra váró forrásanyagból most csak egyet szeretnénk kiemelni és 
megvizsgálni: a legnagyobb horvát egyházi vagyon, a zágrábi püspök
ség uradalmainak katonatartó szerepét. 

2/ A Duna—Száva völgyében a r endk ívü l elvadult , á radásos-bozótos te rü le ten a szo
kásos ka tona te lek duplá já t s zab ták ki. Egy huszá r te lek pl. itt 24 i u g e r u m szántóból és 5 
i uge rum kaszálóból állt. Vanicek: Specialgeschicte . . . (l. a 12. ljt.) 132—133. o. 

28 Csák to rnya és P e r l a k 100 gyaloghajdúja h iányz ik az összeírásból , ta lán azért , mer t 
ezek n e m földet kap tak , h a n e m az o p p i d u m o k ál l í to t ták k i őket . H a ezt a k ö r ü l m é n y t fi
gyelembe vesszük, a gyalogság s zámának csökkenése 1672-höz képes t minimál is . — Az 1682. 
évi összeírás egyébkén t n e m közli a ka tona te l ek fö ldál lományát . OL UC 40:11. 

29 „Nowi mili tes ex rust ic is fact i" . OL UC 40:11. 
30 Buccar i és Grobn ik u r a d a l m a , 1672: „ l iber t ini , qui mil i tar ia servi t ia p r ae s t an t " 35, 

v iachok 93, vá rő rzők 10. OL UC 96:19. Hre lyn u r a d a l m á b a n : fegyveres parasz t 170, ka tho -
l ikus vlach 12, l iber t inus 20. OL UC 96:18. 

31 L y n c h domin ium, a n n o 1670. OL UC 95:48. 
32 „ S u m m a r i u s Ex t r ac tus un ive r so rum B o n o r u m Zriniano . . . F isca l ium . . . 1679 körü l . 

OL UC 93:65. Közölve N. Kiss István: Nagyb i r tokok á ru te rme lése és kü lke reskede lme a 
XVII. századi Magyarországon . Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1967/1968., 142., 
152. o. 

33 A F r a n g e p á n b i r tokok k a m a r a i össze í rása : boszilyevói u r ada lom, 1673-ban 166 l iber
t inus és 39 vlach. OL UC 96:37. L ibe r t inusoka t eml í tenek a szeverini u r a d a l o m b a n is. OL 
UC 93:64. 
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1769-ben Tauszy Ferenc zágrábi püspök halála után birtokainak 
ideiglenes kezelését a Kamara vette át. Ezzel kapcsolatosan Sellyei 
László horvátországi fiscalis provisor felmérte a püspöki jövedelmeket, 
összeírta a püspökség földbirtokvagyonát, s értékelést készített az egész 
vagyonról. Ez a XVIII. század második feléből származó urbárium
sorozat úgyszólván változás nélkül tárja elénk a XVII. századi földes
úri magánhadsereg szervezetét és arányait. A püspökség birtokain 
a lovas katonaparasztokat praedialistáknak nevezik. Helyzetüket a kö
vetkezőképpen jellemzik: „fegyverrel és lóval szolgálnak, tizedet nem 
adnak . . . kizárólag lovon szolgálnak, az uradalom rendeletére hábo
rúba vonulnak és visszahívásukig ott katonáskodnak".34 A fiscalis pro
visor egy másik jelentésében arra is kitér, miként szolgálnak a praedia-
listák, ha nincs lovuk: „vári őrszolgálatra rendelik őket, valamint a 
fából ácsolt határőrtornyok javítására, táborba szállni és katonáskodni 
is tartoznak".35 A praedialistáknak mindig saját lovon, saját fegyver
zetben és saját költségükre kellett hadba vonulniuk.36 Ugyancsak a 
zágrábi püspök katonaparasztjai, az ún. decimalisták, akik onnan kap
ták nevüket, hogy bizonyos katonai szolgálatok fejében a robot alól 
ugyan mentesültek, de a dézsmafizetés alól már nem. Mindig csak 
gyalog szolgáltak, főleg katonai célú építkezést és szállítást végeztek, 
vári őrséget adtak, „sőt ha sor került rá, háborúba mentek, ahol gya
logos katonaként teljesítették kötelességüket".37 Szemben a szabadpa
raszti helyzetű praedialistákkal, a decimalisták csak mint részben 
mentesített jobbágyok vettek részt az uradalmi katonai szervezetben. 
Éppen ezért nagy részük a XVIII. század közepére vissza is süllyedt 
a jobbágyságba.38 

Tekintve, hogy a már említett urbáriumok részletesen feltárják 
mind a jobbágyok, mind a praedialisták anyagi helyzetét: földterület 
(szántó, rét, szőlő, erdő), állatállomány, külön jövedelem, pl. malom, 
valamint a földesúri robot és járadék fizetési formáit és rendszerét, 
könnyen ítéletet alkothatunk a praedialisták vagyoni viszonyairól. 
Földben és állatállományban a jómódú paraszti szintet képviselik, 
amelyhez még hozzá kell számítanunk birtokuk uradalmi és állami 
adómentességét. A praedialista telket, mint katonatelket, még 1769-ben 
is élesen megkülönböztetik a jobbágy-sessióktól. 

34 ,,. . . armis serviunt et equis, . . . Equestria tantum servitia praestant, prout Domi
nium demandaverit, etiam ad bellum progredi debent et ibidem militare usque tempus re-
vocationis". A zágráb—vugrai uradalom urbáriuma 1769. febr. 28. OL UC 102:10. 

35 „. . . si equis sünt provisi, si autem Ulis destituuntur ad arcenses vigilias applican-
tur, . . ad exstructionem et reparationem ligneorum castellorum concurrere; ad castra etiam 
progredi et ibidem militare . . . debent". Sellyei László horvátországi fiscalis provisor jelen
tése (Reflexiones) 1769. május 11. OL UC 102:11/1. Filmtár 2362. sz. 

36 ,,. . . tempore belli cum proprio equo et vestitu, propriis etiam sumptibus compa-
rendo ad castra exire". A topuszkói apátsági uradalom urbáriuma 1769. OL UC 102:15/c. 
Filmtár 2362. sz. 

37 „Sunt adhuc alterius ordinis incolae in his Bonis et vocantur decimalistae, quorum 
obligationis est, loco robottarum, décimas solvere, aliquas vecturas cum manualibus labo-
ribus praestare, Arcenses et Castellares vigilias peragere, prout ordo veniret, ad bellum 
etiam progredi. . . gua pedites . . . servitia sibi incumbentia obire debeant". Sellyei László 
jelentése (1. a 35. ljt.) 

38 1732-ben Vunarczy helység (ivanicsi u rada lom) 23 decimal is ta jobbágyát , ak ik addig 
v á r ő r ö k k é n t szclgál tak, megfoszt ják ka tona i men te s ségük tő l és pa rasz t i adózásra kénysze 
rít ik. He lye t tük e l rendel ik 2 u r ada lmi ha jdú t a r t á sá t . OL UC 102:11/2. F i lmtá r 2362. sz. 
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Jobbágyok és praedialisták a zágrábi püspökség birtokain, 1769 

u r a d a l o m colonus p r a e -
dialista összesen (közülük 

nobilis) 

Topuszko 

Körös megyei cserebi r tok 

Hrasztovicza 

Dombra 

Gradecz 

Ivánics 

Zágráb-Vugra 

1210 

935 

162 

298 

291 

171 

308 

58 

12 

61 

165 
75 

65 

1518 

993 

Î74 

359 

531 

236 

(15) 

(11) 

(18) 

összesen : 

3067 

80,4% 

744 

19,6% 

3811 (44) 

(Az ivanicsi uradalomban 165 praedialista mellett még 75 deci-
malista is szerepel a katonaparasztok között.) 

Mint a fenti táblázat mutatja, a püspöki uradalmakban minden 
ötödik paraszt — földesúri katona! Tekintve, hogy ennek a katonai 
szervezetnek (praedialisták) a nemesi származású katonák mindössze 
5,9 százalékát teszik ki, a püspöki huszárok és gyalogosok tömege egy
értelműen katonaparaszt. Ha katonai szolgálatuk teljesítése közben át 
kellett lépniük az országhatárt, zsoldot is fizettek nekik,39 (éppúgy, 
mint a királyi határőröknek). Számuk és arányuk a XVII. századi vi
szonyokat tükrözi, a török kiűzése után ugyanis nem telepítettek többé 
katonaparasztokat. így pl. a gradeczi és a zágráb-vugrai uradalom 
azon falvaiban, amelyeket csak a XVIII. században népesített be újra 
a jobbágyság, már nem találunk praedialistákat 

A katonaparasztság történeti szerepének helyes értékeléséhez ismer
nünk kellene a különböző katonaparaszti csoportok kiváltságos hely
zetének további sorsát a XVIII—XIX. században, egészen a feudá
lis rendszer hivatalos felszámolásáig. Az a küzdelem, amelyet a ka
tonaparasztok a török veszély elmúlása után már szabadságuk és 
kiváltságaik további fenntartásáért vívtak, rendkívül ellentmondásos, 
éppen ezért e küzdelem eredményességét — jelenlegi ismereteink 
alapján — aligha lehet egyértelműen meghatározni. Kétségtelen ugyan
is, hogy a XVIII. század folyamán a nemesi vármegyék és a rendi 

30 ,,. . extra autem limites regni Episcopalibus sumptibus militare usque tempus revo-
cationis". Ivanicsi uradalom, OL UC 102:11/2. Filmtár 2362. sz. 
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állam igyekeztek a katonaparasztságot refeudalizálni, azaz a jobbágy
sorba visszakényszeríteni — nem is minden siker nélkül. Kivéve a 
hét hajdúvárost, a kelet-magyarországi hajdútelepek népességét hosz-
szabb-rövidebb huzavona után paraszti adózásra szorították.40 Túl
nyomó többségében hasonló sorsra jutott a Batthyány-uradalmak ha j 
dúsága is. 

A refeudalizáció azonban nem mindenütt járt sikerrel, legalábbis a 
XVIII. század első felében. Igen érdekes a katonaparasztság szem
pontjából a tanulmányunkban érintett csáktornyai katonáknak és a zág
rábi püspök praedialistáinak XVIII. századi sorsa. Csáktornyán 1720-
ban, azon alkalomból, hogy az uradalom újból gazdát cserélt, a ka
mara részletes urbáriumot fektetett fel.41 Ennek alapján a katona
parasztság helyzete a következőképpen alakult: Nedelicz és Perlak 
oppidiumokban a korábbi szabadságot Lipót császár már 1678-ban meg
erősítette, hangoztatván, hogy ,,e statu rusticano exemptionem" a kato
nai szolgálat fejében élvezik.42 Helyzetük 1720-ban is változatlan, míg 
Légrád oppidumban ,,bár az erőd (s így a katonai szolgálat!) megszűnt, 
a lakosok személyüket tekintve, továbbra is szabadok maradnak".4 3 

A fenti három mezővároson, kívül, további 11 helységben összesen 324 
katonaparasztot írnak össze, míg 68 katonaparaszt már a földnélküliek 
listáján szerepel. Zömük már nem teljesít tényleges fegyveres szolgá
latot, de régi kiváltságait megtartva, csupán az újonnan bevezetett 
mérsékelt árendával tartozik az uradalomnak.44 A zágrábi püspökség 
uradalmaiban, a már ismert 1769. évi összeírás tanúsága szerint, a ka
tonaparasztság ellenállása szabadságának védelmében még erőteljesebb 
és sikeresebb. Leszámítva az eredetileg is csupán kedvezményeket, de 
nem szabadparaszti állapotot élvező decimalisták jó részének jobbágyi 
sorba szorulását, a katonaparasztság gerince, a praedialista huszárság^ 
a XVIII. század második felére is megőrizte személyének és katonai 
földjének szabadságát. (Annak tisztázása, hogy e két birtoktest kato
naparasztságának sorsa miként alakult 1848-ig, további kutatás fel
adata.) A Batthyányak dunántúli hajdúi sem váltak mindenütt job
bágyokká, néhány helyen meg tudták tartani szabadparaszti helyze
tüket.45 Hasonlóképpen megőrizték függetlenségüket a XVIII—XIX. 
század folyamán a szekszárdi apátság praedialistái is, jóllehet maga az 
apátság nem épült újjá a török pusztítás óta.46 A katonai határőrvidék 
területén sohasem alakult ki többé nagybirtokrendszer és népességük 
szabadparasztként jutott el a kapitalizmus korszakába. Összehasonlí
tásként utalunk arra, hogy a királyi katonaparasztok Lengyelországban 

40 Rácz István: H a j d ú k . . . (1. a 16. ljt.) 142—160. o. és Szendrey István: A b iha r i h a j 
d ú k pe re a ha jdúszabadságér t . Debrecen , 1958., 63. o. 

41 A csáktornyai uradalom urbáriuma, anno 1720. OL UC 3:7. 
42 Nedelicz opp idum u r b á r i u m a (l. a 41. ljt.) 101—104. o. 
43 „postquam praesidium esse cessasset, incolae tarnen quoad personas manserunt li-

beri". Légrád oppidum urbáriuma (1. a 41. ljt.) 93. és 100. o. 
44 „Hi olim armis serviebant utpote quartalistae équités, octavalistae pedites, ad om-

nem occasionem contra hostem Turcam insurgebant, nunc loco illius militaris obligationis 
solvunt arendam . . ." Novakovecz és más helységek urbáriumában (1. a 41. ljt.) 

45 P L K ö r m e n d és Város-Hidvég ese tében. Zimányi Vera: A d a t o k . . . (1. a 21. ljt.) 
260. o. 

46 Tolna megye Levél tá ra , Szekszárd. Szakály Ferenc szíves közlése n y o m á n . 
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is megőrizték függetlenségüket és mint jómódú szabadparasztok érték 
meg a hivatalos jobbágyfelszabadítást.47 

A katonaparasztság társadalmi súlyát és jelentőségét XVI—XVII. 
századi történetünkben teljes egészében és számszerűen még nem 
tudjuk felmérni. Befejezésül így csupán néhány alapvető konklúzió 
felvázolásával igyekszünk a további kutatás sikeréhez hozzájárulni. 

1. Amidőn a bécsi kormány katonapolitikája és a hadszervezet más 
formái a XVII. században csődött mondtak, a katonaparaszti szervezet, 
mely mint szükségmegoldás alakult ki, megfelelő katonai erőt biztosí
tott az ország védelmére. 

2. A földdel fizetett katonai szolgálatnak ez a sajátos rendszere sok 
helyütt a harcos jobbágyok (paraszti familiárisok) már századok óta 
fennálló szervezetét vette mintának, s fejlesztette tovább; túlnyomó 
többségükben azonban a török háborúk következtében deklasszálódott 
parasztság és a zsold nélkül maradt hajdúság tömegét jobbágyi terhek
től mentes földhöz juttatta, fegyveres szolgálat fejében. 

3. A katonaparasztság tömege, mely a XVII. században de facto, 
sőt gyakran de iure is szabadparaszti állapotú, már pusztán létezésé
nél fogva is aláásta a feudalizmus rendszerét. Ez a passzív hatás nem 
lebecsülendő erő, amit az is bizonyít, hogy bár a földesúri reakció a 
XVIII. században általános refeudalizációra törekedett, a katonapa
rasztság jelentős része megőrizte szabadparaszti helyzetét. 

4. A hajdúszabadság példája, azaz a szabadparaszti állapot elérésére 
való törekvés mind horvát, mind magyar vonatkozásban fontos és ak
tív szerepet játszott a korszak antifeudális parasztmozgalmaiban. 

5. Annak ellenére, hogy bár jelenleg is vitás, vajon milyen mérték
ben őrizte meg szabadságát a XVIII'—XIX. századi fejlődés folyamán 
a XVII. századi katonaparasztok tömege — az már ma is kétségtelen, 
hogy egy részük szabadparasztként érte meg a jobbágyfelszabadítást. 

6. A 'katonaparasztság kialakulása 'beszűkítette a gabonapiacot a 
XVII. században, mer t a korábbi fogyasztók (zsoldosok, földnélküliek) 
egy széles rétegét termelő parasztokká alakította át. 

« Rusínski: Báthory István . . . (L. a 9. ljt.) 366—367. o. 
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SZEMLE 

UNOR A ČESKOSLOVENSKÉ OZBROJENÉ SILY* 

(Nase vojsko, Praha, 1973., 188 p.) 

A csehszlovák katonai kiadó gondo
zásában megjelent tanulmánykötet 
értékes hozzájárulás a legújabbkori 
csehszlovák hadtörténeti irodalom gaz
dagításához. Ugyanakkor az 1948-as 
februári fordulat 25. évfordulójára 
kiadott könyvnek aktuális politikai ér
téke is jelentős, ami a negyedszázad
dal azelőtti események őszinte, elemző 
felidézésében, az 1968-as negatív érté
kelésre való reagálásban és az okok 
feltárására irányuló törekvésekben 
nyilvánul meg. 

A kötetben három önálló tanulmányt 
olvashatunk. Az elsőben František 
SOVA foglalja össze a népi milícia 
(a mi szóhasználatunkban munkásőr
ség) létrejöttének és fejlődésének tör
ténetét „A Népi Milícia — a dolgozó 
nép forradalmi vívmányainak hű vé
delmezője" címmel. A második tanul
mány szerzője Vlastislav KROV P A 
„A Nemzetvédelmi Testület és 1948 
februárja" eseményeit tárgyalja. Ján 
LIPTÁK és Milan ŠP1ČAK „1948 feb
ruárja és a csehszlovák hadsereg" tör
ténetét dolgozták fel munkájukban. 

Mindhárom tanulmány közös voná
sa, hogy az események felidézésében 
új forrásanyagokra támaszkodtak és 
a téma előző feldolgozásaihoz viszo
nyítva több oldalról tárták fel a fordu
lat évének összefüggéseit, az erőviszo
nyok alakulását, a Csehszlovák Kom
munista Párt stratégiai célkitűzései
nek gyakorlati megvalósításához veze
tő lépéseket, körülményeket, a nehéz
ségek leküzdésének módjait, a sikerek 
okait s kihatását az országban folyó 

osztályharcra, a tömegek politikai ma
gatartására stb. 

A munkásosztály győzelme a reakciós 
erők felett 1948 februárjában, Cseh
szlovákia legújabbkori történetének 
legjelentősebb eseménye. Megvalósult 
a Csehszlovák Kommunista Párt 1921-
ben kitűzött közelebbi stratégiai cél
ja: hatalomra került a proletariátus 
vezette dolgozó nép. Hosszú és sok
sok áldozattal járt az út eddig a győ
zelemig. Nemcsak a hazai burzsoáziá
val kellett osztály harcot vívni. Az or
szág egész lakosságának végig kellett 
szenvednie a hitlerista agresszió, a 
fasiszta megszállás tragikus éveit is. 

A felszabadulás során kialakult a 
munkás-paraszt demokratikus állam 

és az ország újjáépítése a kommunis
ták programja alapján bontakozott ki. 
1946-ban a választásokon a népfront
koalíción belül a kommunista párt 
újabb pozíciókat szerzett, nőtt a tö
megbefolyása és nemzetközi tekintélye. 
Nyilvánvaló, hogy a München előtti 
csehszlovák polgári köztársaság hely
reállítását alapvető célul kitűző reak
ció egyáltalán nem nézte jó szemmel 
a baloldali erők megszilárdulását az 
állam vezetésben. Éppen a további bal
ratolódás megakadályozásának céljából 
léptek 1948 elején nyíltan színre a bur
zsoázia jobboldali csoportjai, kormány
válságot robbantottak ki az országban 
arra számítva, hogy a kialakult poli
tikai válság megoldásában a kapitalis
ta erők kerülnek fölénybe és a hadse
reg megnyerésével — akár polgárhá
ború útján is — megerősíthetik hatal
mi helyzetüket. 

* Február és a Csehszlovák Fegyveres Erők 
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A politikai válság, a baloldal és első
sorban a Klement Gottvald vezette 
kommunista párt rugalmas intézkedé
sei eredményeképpen békés úton oldó
dott meg. A politikai küzdelmekben 
a fegyveres erők — elsősorban a had
sereg — semlegesek maradtak. 

František Sova a csehszlovák népi 
milícia létrehozása körülményeinek 
bemutatásával érzékelteti a kommu
nisták reális célkitűzéseit és a megol
dásukon tett intézkedések hatékony
ságát. A párt mozgósítani tudta a for
radalmi erőket, mindenekelőtt a mun
kásokat. Ezek az erők ténylegesen a 
válság órájában hozták létre a Népi 
Milíciát. 

A tanulmány történelmi áttekintést 
ad a Népi Milícia 25 esztendős fejlődé
séről, feladatairól, szerepéről az 1968-
as ellenforradalmi események idő
szakában. Megállapítja, hogy a mili
cisták 1968-ban nagy többségükben 
helytálltak a szocialista rend védelmé
ben. A milícia létszámának 50%-a 
1945—1948 között lett tagja a kommu
nista pártnak, sokan pedig már a há
ború előtti időszakban. Az 1968-as sze
mélyi állomány 10 százaléka 1948 óta 
vett részt a Népi Milíciában. A szerző 
reális képet tár az olvasó elé azokról 
a hibákról és a hiányosságokról is, 
amelyek a Népi Milícia területén — 
különösen az 1968—69-es években — 
jelentkeztek. De meggyőzően bizonyít
ja azt is, hogy a munkásosztály fegy
veres osztagaiban megvolt és megvan 
az erő a hiányosságok felszámolására, 
a szocialista társadalomban betöltött 
hivatásuk teljesítésére. 

Vlastislav Kroupa tanulmánya a 
Nemzetvédelmi Testület helyzetéről és 
szerepéről ad tájékoztatást. Helyesen 
állapítja meg a szerző, hogy az 1948-as 
februári eseményeket csakis a kom
munista párt egész stratégiájának és 
taktikájának alapján lehet elemezni és 
csak a munkásosztály hatalomért foly
tatott harcának teljességében érthető 
meg az a történelmi-logikai folyamat, 
amely a München előtti Csehszlovák 
Köztársaságtól az antifasiszta harc és 
a nemzeti felszabadulás eseményein 
át a népi demokratikus forradalom 
kibontakozásáig vezetett, amely azután 
megteremtette a mély társadalmi-gaz
dasági, szociális és politikai változások 
lehetőségét. 

Kroupa hangsúlyozza, hogy a néptö

megek a felszabadulás után a népi és 
demokratikus forradalom kiszélesíté
séért harcoltak és sikereket értek el. 
Éppen a politikai harc eredményei tár
ták fel, hogy a burzsoázia tulajdon
képpen nem dolgozta ki a hatalom 
birtoklásának távlati tervét, vagyis 
nem készült fel arra, hogy a felsza
badult országban többről is lehet majd 
szó, mint a München előtti köztársaság 
helyreállításáról. Ezért a forradalmi 
erők előretörésére a Népfrontba tö
mörült pártok burzsoá képviselői lé
nyegében obstrukcióval, szabotázsok-
kal és ehhez hasonló módszerekkel 
reagáltak. 1947-től, amikor az egykori 
Hitler-ellenes koalíció nagyhatalmai 
között előtérbe kerültek és mélyültek 
a politikai ellentétek és kibontakozott 
az imperialisták hidegháborúja, a 
csehszlovák burzsoázia is mind nyíltab
ban orientálódott a nyugati — elsősor
ban az angol — imperialisták felé. 
Ezek határozott támogatásában bízva 
lépett fel a forradalmi fejlődés további 
térnyerésének megakadályozására, ha
talmi pozíciói megerősítésére és főként 
a köztársaság külpolitikai irányvona
lának, azaz a Szovjetunióhoz fűződő 
kapcsolatoknak a megváltoztatására. 

Ez az ellenforradalmi politika vezetett 
végül is a belső reakciós erők össze
fogásához és 1948. február végi kor
mányválsághoz. 

Tervei végrehajtásában a reakció 
számított a fegyveres testületek és a 
belügyi szervek vezető posztjaiban 
működő hívei aktív közreműködésére, 
többek között a Nemzetvédelmi Testü
letben levő kádereire. Ez az állambiz
tonsági szerv 1945 júniusában jött lét
re. Állománya igen vegyes politikai 
összetételű volt és a baloldal szívós 
erőfeszítései ellenére sem lehetett 
1948 februárjáig ezt a fontos területet 
a reakciós elemektől teljes mértékben 
megtisztítani. 

A Nemzetvédelmi Testület belső 
helyzetének elemzése végén a szerző 
levonja a következtetést, hogy bár a 
Nemzetvédelmi Testületnek nem volt 
döntő befolyása a hatalomért folyó 
politikai harcban, tevékenysége mégis 
jelentős volt. Belső forradalmi átala
kulása következtében a reakció nem 
számolhatott részvételével, ugyanak

kor, mint szervezet, nagy szolgálato
kat tett 1948 első napjaiban a forrada
lom és a munkásosztály ügyének. In-
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tézkedéseivel lényegében a csírájában 
elfojtotta a reakciós erők összefogását 
és nyílt közös fellépését a népi demok
rácia ellen, meghiúsította a nyílt ut
cai harcokra és bomlasztásra irányuló 
kísérleteit. A Nemzetvédelmi Testület 
ennek következtében biztosította a 
törvényesség és a rend fenntartását, 
megakadályozta, hogy a reakció az in
gadozó elemeket bevonja az akcióiba. 
Mindezzel hozzájárult a Csehszlovák 
Kommunista Párt köré tömörült erők 
egyesítéséhez, elszántságuk megszilár
dításához. 

A Hadtörténelmi Közlemények jel
legéből fakadóan is nagyobb figyelmet 
kívánok fordítani Ján Lipták és Mi
lan Špičak tanulmányára. A szerzők 
vizsgálódásainak során az alábbi igen 
lényeges kérdésekre kívántak választ 
keresni és adni: 

1. a második világháború időszaká
ban milyen feltételek és alapok jöttek 
létre a csehszlovák hadsereg háború 
utáni fejlődéséhez; 

2. a Csehszlovák Néphadsereg építé
sével kapcsolatban milyen elképzelé
sekkel és szándékkal léptek fel a 
csehszlovák politikai emigráció bizo
nyos erői (a londoni, a moszkvai) az 
ország felszabadulásáig; 

3. milyen volt a hadsereg felépítése 
1948 februárja előtt és a politikai pár
tok harca a kassai kormányprogram 
megvalósításáért a hadseregben ; 

4. milyen volt a politikai helyzet a 
hadseregben február előestéjén, és 
végül 

5. az alapvető politikai pártok mi
lyen pozíciókkal rendelkeztek február
ban a hadseregben, és a hadsereg mi
lyen szerepet játszott az eseményekben 
(123—124. o.) 

Ezek a kérdések ténylegesen a cseh
szlovák hadsereg 1945—1948 közötti 
helyzetének és fejlődésének alapvető 
problémáit összegezik. Megválaszolá
suk során a szerzők a tárgyalt időszak 
és különösen az 1947—48-as év for
dulójának általános politikai helyzete, 
a valóságos osztályviszonyok alakulá
sának sokoldalú ábrázolására töreked
tek. A recenzióban nincs mód az egyes 
témák részletezésére, a szerzők meg
állapításainak, következtetéseinek tol
mácsolására. Ezért csupán a tanul
mányban megjelölt 5. alapkérdéssel 
foglalkozom. 

A szerzők igen szemléletesen mu
tatják be a különböző pártok harcát 
a hadseregért, hiszen a hadsereg 
megnyerése a hatalomért folyó harc 
lényeges kérdése. Természetszerű, 
hogy a burzsoázia igyekezett minél 
nagyobb befolyásra szert tenni a had
seregben, különösen a felső vezetés
ben. Dacára annak, hogy a parancs
noki állomány politikailag igen diffe
renciált volt február előestéjén (kezd
ve a jobboldaltól az „ingadozókon" át 
a baloldalig), a reakció nem rendelke
zett döntő hatással a hadseregre és 
le kellett mondania arról, hogy a po
litikai válság megoldásában a maga 
oldalán eszközként felhasználja. 

A kommunista párt rendkívül rugal
mas és következetes politikája ered
ményeképpen 1947 második felében a 
hadsereg gyakorlatilag a népi demok
ratikus állam eszköze lett, szervezeti
leg és politikailag konszolidálódott, 

több magasabb parancsnoki beosztás
ba új káderek kerültek. Ezek a kine
vezések áthúzták a reakció reményeit, 
hogy korlátozhatják a baloldal és a 
kommunisták befolyását a felső veze
tésben. 

1947—1948 fordulóján megerősödött 
a kommunista párt ideológiai és poli
tikai-szervező tevékenysége a had

seregben. Ennek igen komoly hatása 
jelentkezett a hadsereg erkölcsi-politi
kai állapotának általános megszilárdu
lásában. Jelentős előrelépés történt 

bizonyos szervezeti vonatkozásban is. 
A Központi Bizottság megerősítette a 
párt katonai bizottságát, ennek köz
ponti, területi, járási és városi szer
veit, megszilárdult azoknak a párt
szervezeteknek a hálózata, ahol a 
hadsereg tagjai—végeztek munkát. 
Február előtt ugyanis a hadseregben 
nem működtek nyílt pártszervezetek. 
A kommunista katonák a területi 
(helyi) pártszervezetekhez tartoztak. 
A pártszervezetek hálózata csak 1948 
telétől épült ki a hadseregen belül. 

Mindezek következtében a hadsereg
ben levő reakciós elemek nem voltak 
képesek meghatározó befolyást gya
korolni a személyi állomány egészére 
és így a fejlődés teljesen más irányt 
vett, mint ahogyan azt a burzsoázia 
szerette volna. A hadsereg politikai 
hangulata 1948 elején már egyáltalán 
nem felelt meg a reakció tervének. 

A személyi állomány — és különösen 
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a tisztikar — állásfoglalására termé
szetesen nagy hatással volt a felső 
vezetés, a tábornoki állomány politi
kai magatartása. A szerzők ezzel kap
csolatban részletesen foglalkoznak a 
hadsereg felső vezetésének (Honvé
delmi Minisztérium, Vezérkar) össze
tételével, a tábornokok közötti politikai 
káderharcokkal. Értékelik a párton
kívüli honvédéimi miniszter, Ludvik 
Svoboda tábornok szerepét, aki kö
vetkezetesen meg tudta valósítani a 
kommunista párt katonapolitikai cél
kitűzéseit és tekintélyénél fogva nagy 
befolyással volt a katonákra. 

A kommunista párt vezetése mind
végig központi kérdésnek tekintette a 
hadsereg magatartását a poltikai osz
tályharcban, különösen az 1948. feb
ruári napokban. Alapvető irányvonala 
a következő volt: nem engedni, hogy 
a hadsereget bármi módon bevonják 
a politikai harcba, meg kell akadá
lyozni, hogy a reakció a maga osz
tálycéljaira a hadsereget felhasználja. 

A Csehszlovák Kommunista Párt a 
Központi Bizottság mellett működő 

Katonai Bizottságon keresztül bizto
sította a pártirányítást a hadseregben. 

A hadsereg kommunistái, mint em
lítettem, a területi pártszervezetekhez 
tartoztak. 1945 májusától egészen 
1948 februárjáig a hadseregen belül 
létezett illegális kommunista pártve
zetés, amely alapvetően a kommunista 
nevelőtisztekre támaszkodott. Szüksé
ges megjegyezni, hogy a nevelőtiszti 
intézmény a népfront elvei alapján 
szerveződött meg, tehát a koalíció 
minden pártja képviseltette magát az 
apparátusban. 

A tanulmány szerzői közlik, hogy a 
hadseregben dolgozó kommunisták a 
parancsnokok között végzett politikai 
tevékenységük alapkérdésének a népi 
demokratikus forradalom elveihez, a 
Szovjetunióhoz és hadseregéhez, a 
népfrontkormány programjához való 
viszonyt tették. Ahol e kérdésekben 
egyetértés nyilvánult meg, kellő alap
nak tekintették az együttműködéshez. 

„Ily módon a február előtti hadse
regben sikerült hatástalanítani a reak
ciós pártok bomlasztó tevékenységét 
és a párt ügyének megnyerni a becsü
letes és tisztességes tiszteket." (154. o.) 

Ha a február előtti időszakban nem 
is értek meg a feltételek teljes mér
tékben a Központi Bizottság 1947. ja

nuári plénumán kiadott jelszó: „a né
pi többségért" megvalósítására, a 
hadsereg kommunistáinak sikerült 
végrehajtani a párt vezetése által ki
tűzött célt: semlegesítették a hadse
reget a politikai harcokban és lehetet
lenné tették, hogy a reakció a maga 
oldalára állítsa és visszaéljen vele. 

Egyet kell érteni a szerzők azon 
megállapításával, hogy a hadseregért 
folyó harcnak a február előtti időszak
ban mély politikai kihatásai voltak, 
melyek következményeiben jóval túl
lépték a hadsereg kereteit. Ez a harc 
szerves része volt az államappará
tusért vívott küzdelemnek. A cseh
szlovák fegyveres erőknek népi de
mokratikus elvek alapján történő 
fejlesztését ellenző reakció ezt a har
cát összekötötte a „rendőrállam"' 
elleni küzdelemmel. Ehhez szerette 

volna elnyerni a közvélemény szimpá
tiáját és így leplezni tulajdonképpeni 
ellenállását az ország forradalmi át
alakulásával szemben. Ez az elképze
lése azonban meghiúsult. 

A belpolitikai válság 1948. február 
utolsó hetében érte el tetőpontját. A 
fentiekből következően a hadsereg 
kívül esett a politikai válság súlypont
ján és a párt arra törekedett, hogy 
a hadsereg „semlegességét" továbbra 
is biztosítsa. A helyzet azonban igen 
bonyolult volt. Mint a szerzők meg
állapítják, „a hadsereg kommunistái
nak nem volt könnyű teljesíteni a 
pártvezetés utasítását és távol tartani 
a hadsereget a politikai harcoktól". 
Ilyen körülmények között elsősorban 
arra törekedtek, hogy a Honvédelmi 
Minisztériumban és a Vezérkarnál a 
kezdeményezés a kommunisták és 
baloldaliak kezében összpontosuljon, 

és egyértelműen kinyilvánították elha
tározásukat, hogy megakadályozzák a 
hadsereg felső vezetésének minden 

népellenes fellépését, ha erre elszánná 
magát. 

„És valóban — állapítják meg a 
szerzők —, a reakció hívei a februári 
kormányválság folyamán sem a mi
nisztériumban, sem a Vezérkarnál 
semmiféle akcióra nem voltak képe
sek. Hozzájárult ehhez a helyes párt
munka és az állandó kapcsolat a 

Honvédelmi Minisztérium és a Vezérkar 
kommunistái között." (156. o.) 

A kommunisták mozgósítása és te
vékenysége következtében a februári 
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események csendben zajlottak le a 
hadseregben. 

Néhány helyen a katonák, mint 
egyének részt vettek a tüntetésekben 
és politikai eseményekben a párt ak-
cióbizottságai munkájának segítése 
céljából. így kommunista katonák vo
nultak fel Prága utcáin a dolgozókkal 
együtt és követelték a reakciós mi
niszterek eltávolítását a kormányból. 
A szerzők az általuk feltárt dokumen
tumokkal tanúsítják, hogy a katonák 
aktívan támogatták az akcióbizottságok 
munkáját a köztársaság egész terüle
tén, részt vettek a Népi Milícia meg
szervezésében, sőt egyes helyeken, pl. 
Zvolen területén kommunista tisztek 
segítettek partizánalakulatok létreho
zásában is. 

Érdekes megállapítást tesznek az 
akkori köztársasági elnök, dr. Edvard 
Beneš személyére vonatkozóan. Meg
állapítják, hogy Beneš februárban 
egyetlen lépést sem tett a hadsereg 
ügyében, amit neki sem a hazai, sem 
a külföldi reakció nem tudott megbo
csátani. A szerzők hangsúlyozzák, hogy 
a puccsisták igen nagy reményeket 
fűztek Beneš elnökhöz és lehetőségei
hez. Ügy vélték, hogy mint a hadse
reg főparancsnoka, él is ezekkel a 
lehetőségekkel. Ezt tanúsítják ékes
szólóan a február utáni emigránsok 
megnyilatkozásai. 

Ján Lijták és Milan Špičak tanul
mányuk befejező részében a hadsereg 
honvédelmi szerepére hívják fel a 
figyelmet. A kritikus időszakban 
ugyanis Németország amerikai meg
szállt övezetében, .a nyugatnémet— 

csehszlovák határ mentén megfigyel
hető volt az agresszív erők összevoná
sa. Ezért röviddel a kormányválság 
kirobbanása előtt, 1948. február köze
pén, a csehszlovák hadseregben tel
jes harckészültséget rendeltek el és 
a hónap folyamán a csehszlovák egy
ségek az ország nyugati részén had
gyakorlatot tartottak. Ennek befejező
dése egybeesett a kormányválság nap
jaival. A csapatok tevékenysége gya
korlatilag megerősítette a nyugati ha-
tárvédelmet és a reakciós miniszterek 
lemondását követően azonnal életbe 
lépett a határok védelmének új terve, 
és a vezérkari főnök utasítására a 

csapatok elfoglalták a kijelölt terep
szakaszokat. 

A Csehszlovák Kommunista Párt 
Klement Gottvald vezette Központi 
Bizottsága a munkásosztály és a forra
dalmi erők mozgósításával a februári 
válságot politikai eszközökkel oldotta 
meg és a hadsereg magatartásában ér
vényesült a párt katonapolitikai cél
kitűzése is. Mindez nem zárja ki, hogy 
a hadsereg személyi állományának 
meghatározott szerepe volt az 1945— 
1948 közötti időszak osztályharcában. 
Kivette a részét a szudétanémetek ki
telepítésében, a benderisták elleni 
fegyveres harcokban és ezek felszá
molásában, hozzájárult a háborús ro
mok eltakarításához, segítséget nyúj
tott a nemzetgazdaság helyreállításá
hoz, különösen a bányászatban és a 
mezőgazdaságban. Mindezzel hozzá

járult az ország gazdasági és politikai 
konszolidációjához, ezáltal a kommu
nista párt és a Népfront építési prog
ramjának megvalósulásához. 

E tevékenysége során a hadsereg 
1945 májusától olyan fejlődésen ment 
át, minek következtében osztály és 
politikai szempontból egyaránt erősen 
differenciálódott. A hatalomért folyó 
harc döntő pillanatában a burzsoázia 
már nem támaszkodhatott egyérteműen 
a hadseregre, de a proletariátus sem 
tekinthette a maga megbízható hatal
mi eszközének. Ezért volt reális és 
helyes a kommunista párt taktikája 
a hadsereg kérdésében a februári ese
mények idején. 

Befejezésül a szerzők levonják a kö
vetkeztetést: ez az igazság a csehszlo
vák hadsereg 1948. februári helyzetéről 
és szerepéről. Sem a hadsereg, sem 
más fegyveres erők nem avatkoztak 
be a februári eseményekbe. Február 
nem volt semmiféle „kommunista 
fegyveres puccs", ahogy ezt szeretnék 
a február utáni emigránsok és a 60-as 
évek végén színrelépett epigonjaik be
bizonyítani. 

A fegyveres erők 1948 februárjában 
betöltött helyét és szerepét vizsgáló 
tanulmánykötet tudományos értékű, 
méltó megemlékezés a 25 esztendő 
előtti történelmi fordulatról. 

Godó Ágnes 
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M. E. MONYIN: 

SZODRUZSESZTVO, ROZSGYONNOJE V BOJAH 
O SZOVMESZTNOJ BORBE SZOVJETSZKIH VOORUZSONNIH SZIL 

I ARMIJ SZTRAN VOSZTOCSNOJ JEVROPI PROTYIV VOJSZK 
FASISZTSZKOJ GERMANYII* 

(Vojennoje Izdatyelsztvo, Moszkva, 1971., 419 p.) 

A második világháborúról szóló iro
dalom egy figyelemreméltó, széles for
ráskutatásokon alapuló összefoglaló 
jellegű munkával gazdagodott. A szer
ző a marxista hadtörténészek közül el
sőként vállalkozott arra, hogy átte
kintse a Szovjet Fegyveres Erőknek 
a lengyel, a jugoszláv, a csehszlovák, 
a bolgár és a román, valamint a ma
gyar antifasiszta alakulatokkal az el
múlt háború folyamán kialakult 
együttműködését. Ez az együttműködés 
jellegében, tartalmában s formájában 
gyökeresen különbözött attól, ami a 
fasiszta erők kezdeti sikerei nyomán a 
német hadvezetés, valamint a csatlós 
államok csapatai, az ellenforradalmi, 
nacionalista bábrezsimek fegyveres 
alakulatai között jött létre. 

Két ellentétes irányú folyamatot fi
gyelhetünk meg. A német fasiszta csa
patoknak a keleti arcvonalon elszen
vedett vereségei után rohamosan csök
kent a csatlósok, a bábrezsimek kato
nai támogatása, ugyanakkor a Vörös 
Hadsereg ragyogó győzelmei Moszkva 
alatt, Volgográdnál és a kurszki csa
tában bátorítólag hatottak Európa an
tifasiszta erőire, növelték a győzelem
be vetett hitet, felélénkítették a meg
szállt területeken a partizánmozgal
mat, s ezzel egyidőben a reguláris 
csehszlovák, lengyel, jugoszláv, majd 
román önkéntes alakulatok szervezé
sét szovjet földön. 

A könyv a közép-európai szocialista 
államok új típusú fegyverbarátságá
nak a közelmúltba nyúló gyökereit, 
történelmi előzményeit vizsgálja. A fi
gyelmet nem az itt-ott jelentkező ne
hézségekre, az ellentmondásokra irá
nyítja, hanem arra, ami előremutat, 
ami a mai sokoldalú politikai és kato
nai együttműködést a történelmi ha
gyomány erejével táplálja. 

A szerző tárgyalja azt a sokoldalú 
segítséget, amit a Szovjet Fegyveres 
Erők a német fasiszta agresszió áldo
zatává vált Csehszlovákia, Lengyelor
szág és Jugoszlávia szovjet földre ke
rült s katonai szolgálatra alkalmas ál
lampolgárainak nyújtottak, hogy nem
zeti zászlójuk alatt harcolhassanak ha
zájuk felszabadításáért. A Londonban 
székelő lengyel és csehszlovák emig
ráns kormány nem nézte jó szemmel, 
hogy a kommunisták aktív közreműkö
désével szervezzenek alakulatokat, 
melyek a Vörös Hadsereg oldalán 
vesznek részt a fasizmus elleni harc
ban. Az antifasiszta koalíció belső el
lentmondásai, mint erre a szerző több 
esetben is rámutat, befolyásolták azo
kat a kormányközi egyezményeket, 
melyek meghatározták a Vörös Had
sereg és az említett önkéntes alaku
latok együttműködését. 

Az első csehszlovák zászlóalj szer
vezése 1942 februárjában kezdődött, s 
a háború befejező szakaszában hazai 
földön már egy egész hadtest vett részt 
a harcokban Ludvik Svoboda parancs
noksága alatt. 

1941 augusztusában Anders tábor
nok vezetésével folyt szovjet területen 
a lengyel hadsereg szervezése. A több 
mint 70 000 embert számláló hadsere
get a londoni kormány 1942 augusztu
sában kivonta a szovjet főparancsnok
ság alárendeltségéből anélkül, hogy 
sor került volna a bevetésére. A Len
gyel Hazafiak Szövetségének a kezde
ményezésére — melyben a kommunis
ták befolyása érvényesült — 1943 má
jusában indult meg a Tadeusz Kos
ciusko lengyel szabadsághős nevét vi
selő első lengyel hadosztály szervezé
se; a háború befejező szakaszában a 
berlini és a prágai hadműveletekben 
már két reguláris hadsereg vett részt. 

* Harcokban született barátság. — A Szovjet Fegyveres Erők és a közép-európai or
szágok hadseregeinek közös harca a fasiszta Németország csapatai ellen. 
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Részletesen foglalkozik a szovjet föl
dön megalakult jugoszláv egységek 
harci útjával, a szovjet Vörös Hadse
regnek Jugoszlávia Népfelszabadító 
Hadseregével 1944—1945 folyamán 
megvalósuló együttműködésével. 

A hadifogolytáborokban a román an
tifasiszta katonákból és tisztekből 1943 
őszén kezdték el a Tudor Vladimirescu 
hadosztály szervezését. Az 1944. augusz
tusi felkelés, majd Románia felszaba
dulása után az újjászervezett román 
hadsereg alakulatai a szovjet főpa
rancsnokság hadműveleti irányítása 
alatt részt vettek Magyarország és 
Csehszlovákia felszabadításában. 1944 
ťíszétol az 1. bolgár hadsereg vállvetve 
küzdött a 3. Ukrán Front csapataival 
a Duna és a Dráva mentén. A szovjet 
csapatok említett fegyvertársai a Vö
rös Hadsereg 15 nagyszabású hadmű
veletében vettek részt. 

Megemlékezik a szerző a magyar 
partizánok tevékenységéről is, s rövid 
áttekintést nyújt a magyar demokra
tikus hadsereg szervezésének kezdetei
ről. Megemlíti, hogy a magyar had
sereg két hadosztálya a 3. Ukrán Front 
alárendeltségében Ausztria területén 
került bevetésre. Főleg a német kapi
tuláció után még garázdálkodó „SS" 
és magyar „kopjás" bandák felszámolá
sában vettek részt. 

A szerző számításai szerint a há
ború befejező szakaszában a szovjet 
csapatokkal vállvetve, a szovjet fő
parancsnokság hadműveleti irányítása 
alatt több mint 400 000 lengyel, cseh
szlovák, bolgár, román és magyar ka
tona és tiszt harcolt. Ugyanakkor az 
említett országok felszabadításáért a 
Szovjet Fegyveres Erők jelentős vér
áldozatokat hoztak. A Lengyelországért 
folyó harcokban 600 000, a Csehszlová
kiáért vívott küzdelemiben 140 000 szov
jet katona áldozta életét. Románia fel
szabadítása folyamán 286 000 szovjet 
harcos vesztette életét, illetve sebesült 
meg. 

Rendkívül érdekes a könyv záró 
fejezete, mely a szovjet harcosok in
ternacionalista szellemű nevelésének 
kérdéseivel foglalkozik. A szerző be
vezeti az olvasót a Vörös Hadseregben 
ez időben folyó politikai tevékenység 
történetébe, bepillantást enged abba a 
sokoldalú felvilágosító és nevelőmun

kába, amellyel felkészítették a csapa
tok személyi állományát a szomszédos 
államok antifasiszta erőivel való 
együttműködésre, a Szovjetunió nyu
gati határainak átlépése után a lakos
sággal, a helyi hatalmi szervekkel való 
kapcsolatra, az illegalitásba vonult el
lenséges erőkkel folytatandó harc mó
dozataira. 

A politikai nevelőmunkában komoly 
szerepet kapott az oroszok, bolgárok, 
jugoszlávok, csehszlovákok, lengyelek 
és románok közös török- és németelle
nes küzdelmeinek, e harcok történelmi 
tradícióinak felelevenítése. A szerző 
utal a Vörös Hadsereg soraiban harcoló 
szláv harcosok 1944 februárjában 
Moszkvában tartott gyűlésére, mely
nek anyaga széles körben került fel
használására mind a szovjet, mind a 
lengyel, csehszlovák, jugoszláv alaku
latok harcosainak politikai nevelésé
ben. Az említett tradíciók ápolása — 
mint ismeretes — meghatározta a há
ború alatti és utáni évek hadtörténet
írásának témaválasztását, mint ahogy 
a magyar felszabadulás utáni történet
írást is sokáig közvetlenül befolyásol
ták a fasizmus elleni harc által tá
masztott igények, valamint a polgári 
elemeket is magába foglaló koalíció 
keretei. Az előtérben álló polgári de
mokratikus átalakulás feladatai rész
ben magyarázzák, miért esett abban az 
időben nagyobb hangsúly a Rákóczi
szabadságharc, az 1848—1849-es polgá
ri forradalom és szabadságharc ha
gyományaira, mint pl. a Magyar Ta
nácsköztársaság és a szovjet köztársa
ságok 1919-ben kialakult fegyverba
rátságára. 

Az ismertetett könyv, amely először 
tárgyalja népszerű formában, nagy ösz-
szefüggéseiben a szovjet csapatokkal 
vállvetve harcoló lengyel, jugoszláv, 
csehszlovák, bolgár, román és magyar 
alakulatok szerepét a fasiszta erők el
len vívott küzdelemben, s elemzi az 
együttműködés, az internacionalizmus 
elvei alapján fejlődő fegyverbarátság 
kialakulásának történetét, a hazai ol
vasó érdeklődésére is számot tarthat. 
Magyar nyelven történő kiadása hasz
nos missziót teljesítene. 

Józsa Antal 
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HADITECHNIKA—1973 

(Szerkesztette: Sárdy Tibor. Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó, 1973., 223 p.) 

A Zrínyi Katonai Kiadó negyedik 
alkalommal juttatja el az olvasóhoz 
évente megjelenő haditechnikai tanul
mánygyűjteményét. Most is egy év leg
fontosabb haditechnikai eseményeiről, 
fejlesztési tendenciáiról, már elért vagy 
a közeli jövőben várható eredményei
ről igyekszik képet — vagy legalább 
keresztmetszetet — adni. A feladat 
(különösen a jövő fejlesztési tenden
ciáinak felvázolása) évről évre nehe
zebb, hiszen a műszaki tudományok 
területén végbemenő haladás, a tech
nikai fejlődés egyre gyorsuló ütemű. 
Utóbbi pedig a világ ketteosztottsaga 
következtében nem kis mértékben a 
haditechnika terén realizálódik. 

Vannak biztató jelek is: a SALT-
tárgyalások, az Európai Biztonsági Ér
tekezlet előkészítése során jelentkező 
előrehaladás. De Indokínában újra és 
újra dörögnek a fegyverek, hullanak 
a bombák. Valamiféle prognóziskészí
tés nem könnyű feladat. És ezzel már 
el is jutottunk a könyv indító gondo
latához. 

,,A jövőkutatás és a haditechnikai 
fejlődés" címet viselő bevezető tanul
mány szerzője (Sárdy Tibor) abból in
dul ki, hogy a katonai jövőkutatásnak 
— mint a jövő háborújának megis
merésére irányuló eljárásnak, tevé
kenységnek — a fegyverzet és a hadi
technikai felszerelés távlati fejleszté
sében, az itt követendő módszerekben 
egyre fokozódó szerepe, jelentősége 
van. A hadviselés módjában végbeme
nő valamennyi jelentős változásnak 
mindenkor valamilyen új fegyver, ha
ditechnikai eszköz feltalálása és a had
seregek fegyvertárában való elterjedé
se volt az elindítója. És ez a folyamat 
egyre gyorsul. Amíg a lőpor megis
merésétől a tömeges harci alkalma
zásig több évszázad telt el, az első re
pülési kísérlettől a katonai légierő 
megjelenéséig már csak mintegy har
minc évre volt szükség. Az atombom
ba előállításának műszaki lehetősé
gei pedig mindössze nyolc évvel előz
ték meg az első atomszerkezet felrob
bantását. És lehetne tovább sorolni . . . 

Az idő tehát sürget! A tudományos 
ismeretek mennyisége, a felfedezések 

és a találmányok száma egy évtizeden 
belül megkétszereződik. De más ténye
zők is a katonai jövőkutatás szüksé
gessége mellett szólnak. Egy-egy új 
fegyverrendszer kifejlesztése a terve
zéstől, a gyártáson és a csapatpróbá
kon át a csapatoknál való szolgálatba 
állításig olykor 8—10 év munkáját 
igényli. Ha pedig a fegyverrendszer 
létrehozására irányuló döntésről utóbb 
vagy a fejlesztés közben derül ki, hogy 
téves volt, annak igen súlyos követ
kezményei vannak: időveszteség, jelen
tős anyagi kár és ami talán a legfon
tosabb, visszaesés a potenciális ellen
fél feletti haditechnikai fölény terü
letén. 

így a haditechnikai fejlesztés nem 
nélkülözheti a tudományosan megala
pozott tervezési módszerek, benne a 
katonai, haditechnikai előrejelzés al
kalmazását — zárja gondolatsorát a 
szerző. 

Az ismertető bevezető soraiban meg
említettük, hogy a szerzők, az előzők
höz hasonlóan, ebben a könyvben is 
egy év legfontosabb haditechnikai ese
ményeiről igyekeznek képet adni. Ez 
sem könnyű feladat: ki merné határo
zottsággal állítani, hogy a haditechni
kai fejlesztés legutóbbi évében éppen 
az a hat téma a legjelentősebb, ame
lyet a könyv átfog. De aki ennek a 
munkának az elődeit is olvasta vagy ez 
után veszi kézbe, abban kirajzolódik 
a valamiféle teljességre — emellett 
aktualitásra — irányuló törekvés ké
pe. 

A második tanulmány „A katonai re
pülés időszerű kérdései" címmel (szer
ző: Szentesi György) arról ad számot, 
hogy a katonai és a polgári repülés 
fejlesztésében világszerte két fő irány
zat figyelhető meg. Az egyik a hiper
szonikus repülés, a másik a légi szál
lítás kérdéseivel foglalkozik, azok meg
oldását tűzi célul. A hiperszonikus se
bességtartományban biztosan, működő 
repülőeszközök kialakításának katonai 
szempontból igen nagy a jelentősége. 
A katonai légi szállítás terén a köze
lebbi múltban számottevő eredmények 
születtek. A fejlesztésnek most két irá
nya figyelhető meg: növelik a repülő-
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gépek méreteit és vele együtt a hasz
nos terhelést, másrészt fokozzák a szál
lítógépek sebességét, és ez az út me
gint csak a hiperszonikus sebesség
tartomány felé vezet. 

„Harc minden hullámhosszon" a cí
me a következő tanulmánynak (szer
ző: Steinmetz István). És valóban: 
elektromágneses hullámok vívják szü
net nélküli harcukat békében és há
borúban, éjjel és nappal a légkörben 
és a kozmoszban, a nap minden órájá
ban, percében. Felderítő műholdak szá
zai keringenek az űrben, óriás lokáto
rok ezrei kémlelik a látóhatárt, sok 
ezer kilométerről jelezve minden re
pülőeszköz felbukkanását. 

A rádiótechnikai felderítés, iránymé
rés, zavarás, az ellenséges rádiótech
nikai zavarás elleni védekezés, rádió
technikai álcázás: ezek a tanulmány 
fő kérdései. 

A „Katanai gépjárművek" című ta
nulmányban a szerző (Poór István) a 
hadseregek különböző rendeltetésű, 
szerkezeti megoldású, teherbírású stb. 
gépjárműveiről ad áttekintő képet. 

A katonai gépjárművekkel kapcso
latos követelményeket a motorteljesít
mény és a futómű alapvetően megha
tározza. A gépjárművek nagy átlag
sebessége, a jelentős hatótávolság, a 
megbízható üzemelés, a jó terepjáró
képesség a legfontosabb tényezők, 
amelyek a csapatok számára a kor
szerű harcokban—hadműveletekben 
megkövetelt, nagyfokú mozgékonyságot 
biztosítják. 

A polgári és a katonai gépjárművek 
közös bázison való gyártása, a „csa
ládelv" érvényesítése, a kointénerizáció 
a katonai szállításban — ezek a tanul
mány legfontosabb kérdései, amely ér
tékes technikai teljesítmény táblázatot 
is tartalmaz. 

„A csapatok légitámogatásának kér-
dései"-vel foglalkozik a körünkből fia
talon, tehetsége és munkaereje teljé
ben eltávozott szerző, Lőrincz István 
tanulmánya. 

A szárazföldi csapatok harcának lé
gitámogatása a korszerű harc elenged
hetetlen követelménye, de az ezzel 
kapcsolatos korábbi nézetek gyökeres 
felülvizsgálatra szorulnak. A harcá
szati légideszantok biztosítása különös 
hangsúlyt kap. 

A támogatás módja is lényegesen 
megváltozott. Oka, hogy a támogató lé

gierő kis kötelékkel, esetenként egyes 
repülőgépekkel, kis repülési magassá
gon tevékenykedik. 

A legújabb nézetek szerint a támo
gató repülőgépek fő fegyvere a rakéta
lövedék, de a gépágyúkat — szerepü
ket és alkalmazhatóságukat — is újra
értékelték. 

A tanulmány a jelenlegi csapatlég
védelmi rendszereket részleteiben is
merteti. 

„Évtizedünk katonai műszaki eszkö
zei" című tanulmányában a szerző 
(Mázán Pál) arra irányuló nézeteit fog
lalja össze, hogy milyen műszaki esz
közök, és miként szolgálják a harc mű
szaki biztosításának optimális feltéte
leit, elsősorban a saját csapatok aka
dálymentes mozgásának, előnyomulásá
nak biztosítását és az ellenség moz
gásának akadályozását. 

A tanulmányban bemutatott eszkö
zök között ott találjuk a különféle át
kelési eszközöket és kétéltű harcjár
műveket, valamint az erődítési mun
kagépeket. A harckocsik soraiban új 
harceszközök jelentek meg: a páncé
los műszaki harcjárművek. Közös jel
lemzőjük, hogy a közepes harckocsi al
vázára, mint alapgépre szerelt külön
féle munkagépek (tolólap, daru, csör
lő, talajfúró stb.) és robbanó eszkö
zök a műszaki alegységeket önálló 
harcfeladatok megoldására teszik ké
pessé. Önvédelmi fegyverzetük is van. 

A páncélos műszaki harcjármű tel
jesen új eszköz, a hadseregek egy ré
szében már rendszeresítették, másutt 
még csak kísérletek folynak. Előbbiek 
közül néhányat bemutat a szerző. 

„A hetvenes évek űrhajózása" című 
tanulmány a könyv zárófejezete. 
Szerzője (Nagy István György) az 
olvasó figyelmét elsősorban a más
fél évtizedes űrhajózás jövőbeni ala
kulására irányítja. Megállapítja, hogy 
a két kozmikus hatálom — a Szovjet
unió és az Amerikai Egyesült Államok 
— koncepciója a hatvanas évek kez
detén 'merőben eltérő volt és a kér
dés így vetődött fel: emberek vagy 
automaták? Az utóbbi években az 
amerikai felfogás közeledik a szovjet 
elképzelésekhez és úgy tűnik, hogy 
évtizedünk hátralevő részében az űr
állomások viszik a vezető szerepet. 

Szabó Sándor 
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MILAN V ASIČ: 

MARTALOSI U JUGOSLOVENSKIM ZEMLJAMA POD TURSKOM 
VLADIVINOM* 

(Akademija Náuka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine, djela knjiga XXIX., 
djeljenje istorijsko-füoloskih nauka, knjiga 17., Sarajevo 1967., 286 p.) 

Az oszmán birodalom a bizánci és 
a délszláv államoktól — azok lakos
ságával együtt — jelentős állam- és 
hadszervezeti hagyományt is átörö
költ. Ezek között kell megemlítenünk 
az oszmán birodalomnak szolgáló ke
resztény katonai és félkatonai szer
vezeteket: martalócok, vojnikok, mű-
szellemek stb., amelyek közül Milan 
Vasié könyvében a martalóc szerveze
tet közelebbről kívánja megvilágítani. 

A Balkán-félszigeten és Kis-Ázsiá-
ban a XIII—XIV. században a bizán
ci állam, az ún. barbár törzsekből: 
vlah transzhumáló juhpásztorok, tö
rök nomádok stb., határőr (akritai) 
településeket épített ki. Ezek a határ
őrszolgálatot vállalt vlah, román és 
török törzsek szolgálati földet, letele
pülési jogot és adómentességet kaptak, 
s a bizánci császárok rendeletei (uram-
mata basilica) szabályozták életüket. 

Az oszmán birodalom 1365 óta ál
landó harcban állt a Magyarország
hoz tartozó délszláv bánságokkal. E 
harcokban a martalóc név először 
mint egy török katonai alakulat neve 
tűnik fel a XV. század második felé
ben. A martalóc nevet a szerző az 
„armatoloi—armatolos" görög szóból 
származtatja, melynek egyik jelenté
se: fegyveres rabló, tolvaj. De ugyan
akkor megjegyzi, hogy egy másik ér
telmezés szerint „felderítőt, őrt" is je
lenthet. A török hadseregen kívül a 
magyar és a velencei hadseregben is 
feltűnnek a délszláv könnyűlovas (mar
talóc és huszár) és könnyűgyalogos 
(hajdút vagy hajdú) csapatok. A könyv 
megemlíti, hogy 1507-ben a boszniai 
Jajce várának helyőrségéből 522 ma
gyar huszárt és 264 martalócot jegyez
tek le. A szerző szerint ez az egyhar
mados délszláv részvétel (a fenti hely
őrséghez hasonlóan) a magyar—török 
végvári harcokban mind a két oldalon 
megvolt. 

A martalóc szervezet a XV. század 
második felében tűnik fel, főleg az 
oszmán birodalom európai határainál, 
mint a török határőrvidék lovas vagy 
gyalogos őrsége. Fontos feladatuk az 
ellenséges magyar területeknek állan
dó betörésekkel való háborgatása és a 
hírszerzés volt. 

1521 után a Duna—Száva vonaltól 
északra terjeszkedő török hatalom az 
újonnan elfoglalt városokba került 
helyőrségek között a martalóc csapa
tokat is felhasználta. így a martalóc 
csapatok tevékenysége Észak-Szerbia 
és Bosznia vidékéről fokozatosan 
északra terjedt ki. A magyar hódoltsá
gi területen — az osztrák területek 
közelsége miatt — a Dunántúlon voltak 
a legjelentősebb martalóc helyőrségek. 
A martalócok e városokban külön ne
gyedekben családosán telepedtek le. 
így a hódoltsági területen délről 
északra haladó délszláv népvándorlás 
indult meg. A martalóc szolgálat csa
ládon belül öröklődött (apa-fiú-unoka) 
és sokszor 15—20 évig tartott. Ez a 
martalóc zsoldos szolgálat a korábbi 
juhpásztor nomádok területi határőr
szolgálatából vált ki. Először csak al
kalmi különleges alakulatok különül
tek ki, amelyek azután tevékenységük 
során alakultak tovább. Különleges 
várszolgálat, állandó továbbvezénylés 
lett a sorsuk, miközben állandóan 
észak felé nyomultak előre. Zsoldot 
kaptak, amiről a fentmaradt zsold jegy
zékek is tanúskodnak. Ilyen zsold jegy
zéket a könyv is bemutat. Az 1516. évi 
szendrői (szmederovói) martalóc zsold
jegyzékben pl. 384 keresztény szerb 
mellett csak 11 mohamedán volt. 

Mindazonáltal meg kell különböztet
nünk: az oszmán birodalom belső, nem 
határterületein működő martalóc ala
kulatokat, amelyek a területi közigaz
gatási hatóságok (nahije, kadiluk, 
szandzsák) szolgálatában álltak s ren-

Martalócok a jugoszláv területeken a török uralom alatt. 
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dészeti feladatokat láttak el, ezért a 
martalóc akcse nevű illetményt, sza
bad telket és adómentességet kaptak, 
valamint a várakban szolgáló speciá
lis csapatokat, pl.: lovas felderítők 
(akindzsik), dunai naszádosok stb., 
akik zsoldot kaptak. Az utóbbiak ve
zetői timár javadalom birtokot nyer
tek. A magasabb szervezeti egységük 
a „dzsemaat" volt. Vezetője, különbö
ző elnevezésekkel: az aga, vojvoda, 
harámbasa, martalócbasa vagy szer
mije volt. Kisebb rangú tisztségek: a 
hadsegéd (kethüda), zászlótartó (alem-
dar) és a futár (csaus) voltak. A mar
talóc alakulatok kisebb egységei az 
„oda" vagy „belőlük" — 9—10 fővel, 
ezek vezetője az odabasi vagy bölük-
basi volt. A dzsemaatok létszáma a 
zsold jegyzékek alapján nagy különb
ségeket árulnak el, pl.: 1541-ben Eszé
ken két dzsemaat volt, az egyik 371, 
a másik 148 fővel. A martalócok etni
kai és vallási összetétele 1521 után 
a Szerémségben, Bácskában és az egész 
hódoltsági területen hasonló arányú 
volt: a 90 százalékban keresztény szer
bek mellett kivételesen fordult elő 
egy-egy román vagy egyéb név, pl. az 
1633. évi verseci zsold jegyzékben sze
repel Jankul, Avram, Jehudi stb. A 
magyarlakta területeken voltak ma
gyar martalócok is, ezt a pesti, váci, 
pécsi stb. zsold jegyzékek is bizonyít
ják. A pécsi várban 1557-ben 107 
martalócból 20 magyar volt. De ez 
egyedülálló példa, általában a hódolt
sági martalóc helyőrségeket szerbiai 
és boszniai területekről töltötték fel. 
Ez az etnikai összetétel csak a ma
gyar területekre volt jellemző, mert 
a martalócok Bulgáriában bolgárok, 
Görögországban görögök, Albániában 
albánok voltak. Ezekről a területekről 
kerültek a magyar hódoltságba s 
ugyanígy kerültek magyarok is délre. 
1706-ban pl. egy ítéletlevél a moreaí 
(Görögország) nahije területén Madzsar 
nevű martalócokat említ. A délszláv 
területeken a rabló (hajdút) mozgalom 
több csoportja amnesztia után marta
lóc szolgálatba került, erről tanúsko
dik pl. a prilepí kádi 1707. július 1-i 
ítéletlevele. A szerző táblás ábrázolás
ban mutatja be a magyar hódoltsági 
területen szolgáló martalóc helyőrsé
gek évek szerinti létszámát, vallási 
megosztottságát és zsoldját. A felsoro
lás nagy hibája, hogy nem nyújt ösz-
szehasonlítást, mert nem közli az egyes 

helyőrségek teljes létszámát. A hódolt
sági terület török helyőrségei értéke
léséhez szükséges és a könyv által 
nem említett adatokat pótoljuk saját 
adatgyűjtésünkből, és ez az összeha
sonlítás a következő képet nyújtja: 
az 1543 és 1632 közötti időben 98 hely
őrséget tudunk pontosabban követni, 
ebből hat helyőrségben ezernél több, 
38 helyőrségben száznál több és a 
fentmaradt 54 helyőrségben csupán 20 
—80 fő szolgált. Ez időben évente ösz-
szesen kb. 22 000 fős zsoldoshaderő 
tartózkodott a fenti helyőrségekben, 
ezek közül 57 helyőrségben kb. 5000 fő 
szerb keresztény martalóc volt. Ezek 
a martalócok az egész hódoltsági te
rület török helyőrségei létszámának 
kb. egynegyedét tették ki. 

A martalócokon kívül jelentős ak
tivitást fejtettek ki a magyar hódoltság 
ban a vlahok (vlasi, Walachen), akik 
nemcsak katonai csapatok, hanem mint 
telepestömeg is feltűntek. Ezt az állat
tenyésztő népelemet, illetve csapattes
tet nyugati források gyakran a marta-
lócokkal cserélik össze, pedig hadi je
lentőségük lényegesen kisebb. A vlahok 
— tiszta szerb nevekkel — a koppányi 
szandzsák 1581. évi külön összeírásá
ban szerepelnek megdöbbentő nagy tö
megben, a szandzsák 193 falujából 94 
falut laktak. Tehát letelepedve, de 
dzsemaat egységekben éltek, vezetőik 
a „kenéz" címet viselték és timár ja
vadalom birtokot élveztek Karád mel
lett. Ezek a somogyi vlahok, akiket a 
könyv nem is említ, nem martalócok 
voltak, hanem vojnikok. A voj nik 
szervezetet a XV. században Timurtas 
pasa, Rumeli bejlerbeje, először Bosz
niában szervezte meg. A vojnikok szol
gálati telket kaptak, egy telekre 3—4 
családfő telepedett, ezekből a telek
különítményekből évente, felváltva, 
egy férfi ment szolgálatra, a többiek 
gazdálkodtak (pásztorkodtak). Egy-egy 
telek élén a cseribasi, a dzsemaat élén 
a kenéz vagy vojvoda állott. 

A martalóc szervezet 1721-ig állt 
fenn változatlan formában, ekkor szul
táni rendelettel úgy szervezték át, 
hogy csak a területi rendészeti szere
püket hagyták meg, a várszolgálatot 
megszüntették. Rendészeti szerepük 
1839-ig maradt fent. Azóta csak a ró
luk szóló délszláv, albán és görög nép
költészetben és népi hagyományokban 
szerepelnek. A könyv felsorolja a mar
talóc névhez kapcsolódó város és falu-
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neveket is: Müszellemovo (Bulgária), 
Azapi, Mrtovlosi, Martalosija (Bosznia) 
stb. 

A könyv végén német nyelvű össze
foglalás, valamint külön a felhasznált 
források és külön az irodalom jegyzé
kei találhatók. Forrásai többségét 
egykorú török zsold jegyzékek, szand
zsák összeírások és a bitoli (Makedó-
nia) kádik ítéletlevel-gyűjteményei al
kotják. A szerző végül forrásai közül 

26 iratot fényképmásolatban is közöl. 
Szerfölött érdekes ez a könyv nekünk, 
mivel a török szolgálatban állt ke
resztény katonai alakulatok, különö
sen a martalóc csapatok legnagyobb 
szabású történeti feldolgozását nyújt
ja s ez teljesen összefonódott a XV— 
XVII. századi magyar—török háborúk
kal és sok, eddig még alig ismert adat
ra hívja fel figyelmünket. 

Voss Előd 

DENISZ DAVÜDOV: 

OPÜT TEÓRII PARTIZANSZKAGO DEJSZTVIJA* 

(Moszkva, Tipografija Szelivanovszkago, 1821., XV. 217 p.) 

Azok között az emberek között, aki
ket a „Háború és Béke" című regényé
ben Tolsztoj megörökített, ismételten 
felbukkan Kutuzov körül három D-be-
tűs személy: Deniszov, Dolohov és Da-
vüdov. 

Denisz Vasziljevics Davüdov (1784— 
1839) valóban létezett személyiség. író 
volt: költői munkásságát nem kisebb 
ember méltatta, mint Belinszkij. Ka
tona volt, a szuvorovi tradíció őrzője 
és továbbfejlesztője, Bagration adju
tánsa 1807-ben, Drezda egyik elfoglaló
ja 1813-ban. Dandártábornokként vo
nult nyugalomba 1832-ben és nem csu
pán Tolsztoj regényében, hanem a va
lóságban is, ténylegesen szervezője, 
végrehajtója, egyik vezetője és króni
kása az 1812-es orosz partizánháború
nak. Erről vezetett hadműveleti napló
ját 1860-ban, már halála után, adták ki 
először. Sőt, egy jelentős elméleti mun
kát is írt a partizánháborúk taktiká
járól: Opüt teórii partizanszkago 
dejtszvija címmel. 

Ennek a könyvnek egy jeles példá
nyát Budapesten az Országgyűlés 
Könyvtára őrzi (jelzete: B6/13 034). Be
cses könyv ez, két különös oknál fog
va is. Az egyik az, hogy a kötetben 
a szerző saját kezű ajánlása olvasható. 
Szövege a következő: 

„A kedves és hűséges barátnak, 
Fjodor Ivanovics Tolsztoj grófnak, a 
szerző, aki elmarad mögötte kedves
ségben, de hűségben nem." 

A másik ok: a könyv első fejezeté
ben a szerző a partizánháború módsze-

* A partizántevékenység elmélete és gyakorlata 

reinek és taktikájának történelmi tö
kéletesedéséről ír, megemlítve itt Ma
gyarországot is. Ez pedig a könyvet 
kétségkívül figyelemre méltó magyar 
vonatkozású hadtörténeti művé avat
ja. A mű tartalmilag is mindenképpen 
fontos. Különösen a marxizmus klasz-
szikusainak, elsősorban Engels hadá
szati tanulmányainak, valamint a szov
jet katonai gondolkodók későbbi ered
ményeinek és a Nagy Honvédő Há
ború partizánstratégiájának a jobb 
megértéshez nyújt segítséget. 

Jelen híradásunknak az a célja és 
indítéka, hogy hadtörténészeink fi
gyelmét felhívja erre a hazánkra is 
vonatkozó és hazánkban őrzött min
denképpen igen ritka könyvre, amely
nek ez a szóban forgó példánya — a 
kéziratos ajánlás folytán — unikum is. 
Kézenfekvő a gondolat, hogy Lev Ni
kola j evics Tolsztoj, amikor Davüdov 
alakját megformálta a Háború és Bé
ke c. regényében, talán éppen az Or
szággyűlési Könyvtár dedikált példá
nyát használta fel forrásul, hiszen 
Fjodor Ivanovics Tolsztoj rokona volt. 
Ez a kedves gondolat sajnos nem le
het igaz a valóságban. A becses kötet, 
amelyre a könyvtár röviddel a felsza
badulás után bukkant rá egy kis pesti 
antikváriumban és amelyet teljesen 
érintetlenül, körülvágás nélkül gondo
san félbőrbe köttetett, ugyanis e sorok 
írója vágta fel, beköttetés után. 

Beöthy Ottó 
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A SZÁZADOK 1970. és 1971. ÉVI FÜZETEIRŐL 

Felesleges arról beszélni, hogy a 
„központi" hazai történészfolyóirat két 
évfolyamáról milyen nehéz egy össze
foglaló áttekintést adni. A néhány ol
dal szabta keretben csak igen. szűk
szavúan lehet szólni egyes — akár 
csak a legfontosabbnak tartott — ta
nulmányok eredményeiről, sőt akár 
maga a folyóirat jellegében, felépíté
sében tapasztalható változásokról is. 

Mint ismeretes, a Hadtörténelmi 
Közlemények néhány évig folyamato
san ismertette a Századok megjelenő 
füzeteit. Rövid megszakítás után, ezt 
a „hagyományt" hivatott most folytat
ni ez a kis összefoglaló: a legutóbb 
recenzált 1969. évi számoktól kezdő
dően (a nem ismertetett 1969. 5—6. 
számra is kiterjeszkedve) áttekintést 
nyújtani az 1970—71. évfolyamról, 
majd később az 1972. évtől kezdődően 
kissé részletesebb ismertetést adni. 

1. Kezdjük talán néhány átfogó, a 
folyóirat egészét érintő megjegyzés
sel. Első pillanatra is feltűnik, hogy a 
korábbi évekhez képest megnövekedett 
számban találunk a folyóirat számai 
között az egész magyar történettudo
mányt érintő és egy határozott tema
tikusságot adó törekvést. 

Évfordulók, vagy nagyobb tudomá
nyos vállalkozások alkalmából rende
zett ülésszakok, konferenciák anyagait 
közli a folyóirat; másutt, a szerkesztő
ség által a „szerkesztőségi szekrény
ből" összeállított, egységes tematikájú 
számokról kell itt említést tennünk. 
Vessünk ezekre röviden egy pillantást. 
Ezek jelentősége történetírásunkban, 
hogy egy-egy kérdéskör hazai kutatá
sának állásáról jó képet festenek, mint
egy jelzik is egy-egy ponton, mit ért 
el a történeti kutatás és milyen terü
leteken találhatjuk a legnagyobb hiá
nyosságokat. 

A Lenin születésének 100. évforduló
jára rendezett akadémiai ülésszak 
(1970. dec. 16., 17.) és a Történettudo
mányi Intézet által ugyancsak az Aka
démián rendezett ünnepi ülés anyagát 
közli az 1970. 5—6. szám. Nemes Dezső: 
„A lenini békepolitika" c. előadása a 
munkásmozgalomiban kialakult és a 
Lenin által többször megfogalmazott, 
az imperializmus háborús politikája el
len irányuló békepolitika történeti ala

kulását kíséri nyomon elsősorban a 
Szovjetunió politikájában, s jut el a 
kérdés mai tárgyalásához. 

„Lenin és a történettudomány", ez
zel a címmel rendezte az MTA Törté
nettudományi Intézet ünnepi ülését s 
ezt a címet viselte Jemnitz János sok 
új kérdésfeltevést tartalmazó vitaindí
tója is. A hozzászólások és korreferá
tumok Lenin: Imperializmus c. mun
kájáról, a nemzeti kérdés, a kultúra 
kérdései és az agrárkérdés lenini meg
közelítéséről adnak jelentős mértékben 
újat az eddigi történeti irodalomhoz 
képest. A kérdés: lehet-e valamiféle 
általánosabb módszertani eredményt 
kiszűrni az ülésszak anyagából a jelen
tős részeredményeken túlmenően? Ta
lán azt, hogy a történettudományon 
belül ez volt a marxizmus egyik klasz-
szikus és a történelem, mint szaktu
domány kapcsolatát tárgyaló olyan tu
dományos megmozdulás, amely pontot 
tett a dogmatizmusra annyira jellemző 
„idézgetések" végére; bizonyítva, hogy 
a klasszikusok interpretálása a törté
netkutató részére igen sok új gondola
tot adhat, de csak abban az esetben, ha 
a mai szaktudós nem a „megfelelő" 
mondatokért, hanem a tényleges gon
dolatokért nyúl vissza a több évti
zeddel korábbi elemzésekhez. 

A másik emlékszám a felszabadulá
sunk 25. évfordulójára megjelentetett 
1970. évi negyedik. A három közölt 
nagyobb tanulmány jelzi is hozzávető
legesen, mely területeken ért el tör
téneti kutatásunk az 1945 utáni évek 
kutatásában kiemelkedőbb eredménye
ket. Berend T. Iván: A termelőerők 
fejlődése: növekedés és struktúravál
tozás Magyarországon a szocialista át
alakulás negyedszázadában, valamint 
Orbán Sándor: A demokratikus agrár
forradalom és a parasztság rétegződé
sének problémái a felszabadulás után 
c. tanulmányok a gazdaságtörténeti 
kutatások elmélyültségéről tanúskod
nak. Amíg ezek a tanulmányok inkább 
elemző jellege annak is tanúja, hogy 
e területeken a magyar történészek 
már alapvető részkutatások egész so
rát végezték el, addig Balogh Sándor: 
Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési 
választások Magyarországon (II. rész 
az 5—6. számban) igen alapos, részle-
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tekbe bocsátkozó tanulmánya arra hív
ja fel a figyelmet, hogy a könyvtárnyi 
„elméletieskedő" irodalom után elér
kezett most már az idő a felszabadu
lás utáni politikatörténetünk ténysze
rű, és ezáltal a további kutatásoknak 
tényleges támpontokat adó feltárására. 
— Az utóbbi huszonöt év történetéhez 
kapcsolódó kisebb közlemények (Hor
thy Sztálinhoz írott levelének publi
kálása, a felszabadulási tudományos 
ülésszak kivonatos ismertetése, e té
mák keretében mozgó könyv- és disz-
szertáció-ismertetések) egészítik ki a 
felszabadulási tematikát. 

Az utóbbi évek magyar történetírá
sára általában jellemző a módszertani 
kérdésfeltevések szegényessége. Már 
csak ezért is ki kell emelnünk azt a 
vitát, amely a Történelmi Társulat 
rendezésében 1969-ben Budapesten le
zajlott, s amely a kortörténet elvi
módszertani kérdéseível foglalkozott. 
Az 1970. 3. szám közli a vita teljes 
anyagát. Az Incze Miklós által tartott 
bevezető előadás, valamint a nagyszá
mú korreferátum és hozzászólás lé
nyegében három pont köré csoporto
sítható. Az egyik: mely időponttól szá
mítva beszélhetünk kortörténetírásról? 
Mint ismeretes, a nyugati országokban 
a kortörténetben lényegében azt az idő
szakot értik, amelyet a szocialista or
szágok történetírásában a legújabb-
korral szokás jelölni. A referátum és 
egyes hozzászólók 1945-öt, a második 
világháború befejezését, míg Simon 
Péter a szocialista világrendszer ki
épülésének évét, 1948-at javasolta kor
szakhatárnak. — Többen foglalkoztak 
a kortörténetírás művelésének nehéz
ségeivel. Egyesek a jelenkor-kutatás 
és a napi politika összefüggéseiből 
származó elvi problémákat elemezték. 
Vass Henrik utalt arra, hogy a kom
munista mozgalom politikáját tudomá
nyos alapon kell folytatni, s noha 
ezen alapelvet a gyakorlatban alkal
manként megsértették, a párt mai po
litikájának alakításában a napi kér
désekkel közvetlen összefüggésben álló 
„kortörténet" kutatási eredményeire 
támaszkodik. E témakör másik hozzá
szólója arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a történetírás történetének tanulsága 
szerint a társadalomban uralkodó lég
körnek kell ösztönöznie a történetírót: 
ne historizá'ló párhuzamokba bújtassa 
a mát közvetlen megelőző időszakból 
leszűrt tapasztalatait, hanem bátran 

mondja el a jelent érintő „kórtörténe
ti" eredményeit, legyenek azok akár. 
csak hipotézisek. — Mások a forrás-
adottságokról (kortörténetírás levéltá
ri, könyvtári, párttörténeti és helytör
téneti forrásai) szóltak. Különösen em
lítésre érdemesek mind a bevezető elő
adásnak, mind pedig a korreferátu
moknak a levéltári, illetve sajtóanyag 
felhasználásának módszertani oldalait 
érintő fejtegetései. — Harmadikként 
említhetjük azokat a hozzászólókat, 
akik a történetírás egyes területein 
igyekeztek a jelenkor-kutatás lehetősé
geit vázolni. Kortörténet és szocioló
gia, kortörténet és művelődéstörténet, 
illetve üzemtörténetírás, hadtörténet
írás címmel. Ez utóbbiban Borús Jó
zsef arra hívta fel a figyelmet, meny
nyire különböző forrásértékekkel ren
delkeznek a hadi eseményekről köz
vetlenül a történés után közzétet-
sajtóközlemények, majd a hadtörténeti 
emlékirat-irodalom többször egyoldalú 
fejtegetéseire, beállítottságára hívta fel 
a figyelmet. 

Néhány évvel ezelőtt újból és újból 
elhangzó kifogás volt a magyar tör
ténetírással szemben, hogy a művelő
déstörténeti témák kutatását elhanya
golja. Ha történeti vagy társadalom
tudományi jellegű folyóirataink utób
bi évfolyamait átlapozzuk, akkor lát
hatjuk, hogy a Századok mindig igye
kezett az ilyen irányú kutatások ered
ményeit közzétenni, ilyen témájú ülés
szakokról beszámolókat közölni, ezzel 
is serkentve a kulturális jelenségek ku
tatását. S abban, hogy az utóbbi 4—5 
évben mind több tágabb értelemben 
felfogott kultúrtörténeti munka lát 
napvilágot — különösen a fiatalabb 
történészek érdeklődése irányul ilyen 
témákra —, kétségtelenül belejátszik 
az is, hogy a „központi" történész fo
lyóirat előszeretettel adott mindig he
lyet e közleményeknek. Az általunk 
ismertetett füzetek közül kettő is lé
nyegében a kultúrtörténet kérdéseivel 
foklalkozik: az 1970. 1. szám közli a 
művelődéstörténet elvi kérdéseiről tar
tott vitán elhangzott előadások és hoz
zászólások szövegét, az 1969. 5—6. 
szám pedig a polgári történetírási 
irányzatok története köréből nyújt vá
logatást. — Ez utóbbiban az első he
lyen R. Várkonyi Ágnes a XIX. száza
di historiográfiai törekvésekről nyújt 
áttekintést, a korszak történetíró irány
zatait a „nagy" kérdések köré cso-
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portosítva: vajon igaz-e, hogy Magyar
országra a nagy szellemi áramlatok 
mindig késve jutottak el, s vajon mi
lyen torzulások következtek be a ma
gyar történetírás fejlődésének megíté
lésében a századfordulóra kialakuló ha 
mis kérdésfeltevések következtében. — 
Elekes Lajos az amerikai analitikus 
történetírói irányzatot vizsgálva igen 
lényeges-, a 'marxista történettudomány
nak a polgári irányzatokhoz való vi
szonyát egészében érintő következte
tésre jut: minél differenciáltabban 
mutatja be az emberiség fejlődésének 
törvényszerűségeit kutató marxista tu
dományosság e törvények tendencia 
jellegét, érvényesülésének bonyolult
ságát a társadalmi valóságban, annál 
kevesebb talaj marad a polgári tudó
sok — így pl. az analitikusok — „ál
problémái" számára. Tokody Gyula 
azt az összefüggést mutatja ki tanul
mányában, amely a német történet
írásban az 1918—19-es forradalmak ha
tására — és tegyük hozzá: Németor
szág első világháborús vereségére rea
gálásként — a német történetírásban 
a történetírás politikai beállítottsága 
és ismeretelméleti válsága között be
következik. A szám egyéb közlemé
nyei vagy a magyar történeti gondol
kodás történetének egy-egy kisebb te
rületét világítják meg újabb forrás
anyagok és tények bevonásával, vagy 
a magyarországi eszmetörténet fonto-
sabb kérdésfeltevéseit elemzik. Az 
előbbiek közé kell sorolnunk pl. 
Rottler Ferenc igen gazdag forrás
anyagra támaszkodó tanulmányát 
Fraknói Vilmosnak, a XIX. század má
sodik felének jelentős katolikus tör
ténetírója pályakezdéséről, Izsépy Edit
nek a magyarországi társadalom- és 
gazdaságtörténeti kutatások megindí
tásában oroszlánszereppel bíró „Ma
gyar Gazdaságtörténelmi Szemle" tör
ténetéről, Sey Istvánnak a Habsburg 
birodalom XVIII. századának történe
tét nagy szakértelemmel kutató P. P. 
Mitrofanovról, vagy Szebenyi Péternek 
Márki Sándor középiskolai tanári te
vékenységéről közreadott írását. — A 
Horthy-korszak történeti gondolkodá
sának egy-egy fontosabb kérdéskörét 
ragadják ki a többi tanulmányok. Bél
ier Béla a Tanácsköztársaság történet
szemléletéről írva rnegállapítja, hogy a 
korábbi marxista törekvések, ha nem 
is maradéktalanul, de beértek a pro
letárdiktatúra néhány hónapja alatt, 

s a fennmaradt oktatási és tudomány
politikai irányelvek lényegében egy 
marxista történetszemlélet kialakulá
sáról tanúskodnak. Kardos József a 
két világháború közötti politikai életet 
talán legérzékenyebben érintő törté
nész-vitát, az Eckhardt Ferenc közne
mesi felfogása ellen síkra szálló cikke 
következtében bekövetkező parlamenti 
és „közéleti viharokat mutatja be, 
utalva a vita politikai, általános tár
sadalom-felfogásbeli gyökereire. Glatz 
Ferenc azt vázolja, miként hatott „ser
kentőleg" az ellenforradalmi korszak 
első éveiben a Klebelsberg által meg
hirdetett és részben megvalósított tu
dománypolitikai program a magyar 
történetírásra, s milyen jellegű követ
keztetésekhez vezethet az a történet
írás és politika általános kapcsolatá
ra vonatkozóan. — Külön kell meg
említeni, hogy a szám közli a Törté
nettudományi Intézetben lezajlott vita 
anyagát az európai történetírásra nagy 
hatást gyakorló — és a hatását a ha
zai társadialomtörténeti kutatásokban 
is éreztető — francia Annales-kör tör
ténetfelfogásáról . 

Az említett művelődéstörténeti kon
ferencia előadásai hozzászólásainak ki
vonatos ismertetését az 1970. 1. sz. ad
ja közre. A cél a 10 kötetes készülő 
Magyarország története kultúrtörténe
ti fejezeteinek koncepcionális segítése 
volt. Két kérdésben hozott — .megíté
lésünk szerint — ezen eszmecsere elő
relépést az eddigi irodalomhoz képest. 
Felhívta a figyelmet a művelődéstör
ténet elvi kérdéseinek megoldatlansá
gára, néhány szerző igyekezett a „mű
velődéstörténet" fogalmát körvonalazni 
(Elekes Lajos, Pamlényi Ervin), s köz
ben — először a hazai történeti iro
dalomban — igyekeztek tisztázni, mi
ként viszonyultak és viszonyulnak a 
különböző történetfelfogások a „mű
velődéstörténet" kutatásához, milyen 
álláspontra kell helyezkednie ezzel 
kapcsolatban a marxista történésznek 
a marxista történetfilozófia általános 
kérdésfeltevéseit és válaszait szem 
előtt tartva. Emellett Székely György, 
Sinkovics István és Balogh Sándor 
a magyar történelem egy-egy kisebb 
periódusán próbálta vázlatszerűen be
mutatni, miként lehet az általánosan 
kifejtett elveket a marxista szintézis
ben hasznosítani s a kulturális fejlő
dés menetét megrajzolni. Igen sok öt
letet vonultattak fel a kisebb terje-
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delmű, és itt kivonatosan közölt, a 
társadalomtudományok (munkásmozga
lom-történet, művészettörténet, pedagó
giatörténet, sajtótörténet, ideológia
történet) és a művelődéstörténet viszo
nyát boncolgató 'hozzászólások. — Itt 
kell említeni, hogy ugyanebben a fü
zetben jelent meg a neves francia tör
ténész, Robert Mandrou: Magas kultú
ra és népi műveltség a XVII—XVIII. 
századi Franciaországban. A ponyva
irodalom c. írása, kiegészítve annak az 
eszmecserének kivonatával, melyet elő
adásáról és művelődéstörténeti felfo
gásáról a magyar történészekkel foly
tatott. 

A Századok itt ismertetendő két év
folyamának talán legérdekesebb szín
foltját a moszkvai, XIII. Nemzetközi 
Történész kongresszus magyar hozzá
szólásainak, valamint az egész kong
resszusról egy rövid összefoglaló köz
lése képezi. Itt most — részben a 
résztvevő szemével is — csak néhány 
kérdéskört emelnénk ki. 

Mire hívta fel figyelmünket első
sorban a világkongresszus? Mivel a 
marxista történetfelfogás minden ed
diginél erősebben volt képviselve, 
mindenek előtt a marxista és polgári 
történeti koncepciók ütközése tűnt a 
résztvevők és a konferenciák vitáit 

ma ismét átolvasó szemébe. Ugyanakkor 
az is világosan kiderült, hogy a polgá
ri történetírók között is — s itt még 
a legalapvetőbb módszertani kérdések 
sem képeznek kivételt — jelentős fel
fogásbeli nézetkülönbségek vannak, 
ahogy a marxisták táborán belül is 
nem egy élesebb vitára került sor. 

A módszertani szekció ülésén, ahol 
mindenki a marxista és a polgári fel
fogások legélesebb összeütközését 
várta, sokkal nagyobb volt a résztvevők 
nézetbeli közelsége, mint az egyes 
konkrét kérdéseket napirendre tűző 
kisebb tematikájú ülések. Annál is 
inkább megjegyzésre méltó ez, mivel 
a témakör — a történelemtudomány 
és a többi társadalomtudományok 
módszere — egy sor módszertani rész
kérdés vitatását is lehetővé tette. A 
magyar részről referátumot készítő 
Elekes Lajos a történelem és a társa
dalmi tudat összefüggéseit vizsgálva 
a történelmi ismeretek fontosságát 
hangsúlyozta a modern társadalom
ban. Nézete szerint a valóság igazolja 
azt a hipotézist, hogy a forradalmi 

periódusok, a széles tömegek aktivi
tása megnöveli a történeti ismeretek 
iránti igényt. Ö tehát a korunkban az 
érdeklődés előterébe kerülő technikai 
ismeretek ellenére sem ért egyet a 
történelmi ismeretek fontosságát pesz-
szimistán megítélőkkel. A referátu
mok mindezt megtoldották azzal, hogy 
a szociológia iránti általános érdeklő
dés mellett is megmarad a történelem 
kulcshelyzete a társadalomtudományo
kon belül. A történettudománynak át 
kell vennie sok mindent a többi tár
sadalomtudomány eszköztárából, de 
mint önálló tudomány mindig a nél
külözhetetlen történeti látásmódot fog
ja biztosítani a többi tudomány részé
re. Erős bírálat érte azt a neopozitivis-
ta felfogást, mely szerint a történelem
ből nem lehet a jelenre következtetést 
levonni. Egyes hozzászólók vitatkoztak 
azokkal, akik a történetírás feladatát 
csupán a leírásban látják. (Csak zá
rójelben jegyzem meg, hogy a helyes 
álláspont kialakítása közben néhányan 
egyes történetírói irányzatokat olyan 
nézetekkel ruháztak fel, amelyeket 
azok soha nem is képviseltek. Meg
figyelhető volt a XIX. század német 
történetírásának ilyen értelmű vulgá
ris kritikája egyes nyugati hozzászó
lóknál.) A hozzászólók közül többen 
érintették a kvantitatív módszerek 
használatának kérdését. A magyar 
hozzászólók közül Hanák Péter kriti
zálta a konferencia kérdésmegközelí
tését, mivel szerinte az előadások még 
túlságosan a régi, hagyományos német 
Geschichtsphilosophie alapján „több 
aggodalommal, mint alkalmazási kész
séggel" tekintenek a kvantitatív mód
szerekre. Ugyanakkor azt is hozzá kell 
tennünk — ahogy erre Hanák Péter 
utalt is —, hogy azok a hozászólók, 
akik a kvantitatív módszerek alkal
mazásánalt lehetőségéről és jelentősé
géről szóltak, túlságosan empirikusak 
voltak, módszertani általánosításokig 
nem jutottak el. A módszertani szekció 
egyik kiegészítő ülésének témája 
egyébként éppen a „kvantifikációs 
kutatás" volt. Mind szocialista, mind 
kapitalista államok történészeinek 
megállapítása szerint a matematikai 
eljárások alkalmazásának óriási szere
pe lehet a valóság helyesebb és jobb 
megközelítésében, de természetesen 
ügyelni kell azokra a buktatókra, ame
lyek a történettudomány „gépesítésé-
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vei" együtt járhatnak, s mint az egyik 
szovjet kutató hangsúlyozta: tisztában 
kell azzal lennünk: mire, a történet
kutatás mely területein, mely fázisai
ban lehet a gépeket eredményesen 
használni. A hozzászólásokból kiderült, 
hogy ezek a területek a történeti ku
tatás mai szintjén még elsősorban a 
biblográfiai, dokumentációs munkára, 
bizonyos fokig a történeti szövegek 
kritikai kiadására, elemzésére korlá
tozódnak. Jól hasznosíthatóak — im
már hagyományosan — a matematikai 
módszerek (és a gépi számítások ter
mészetesen) a francia történetírásban 
uralkodó társadalomtörténeti, szociális 
strukturakutatásban. (Ide kívánkozik 
annak említése, hogy a magyar rész
ről felszólaló Zimányi Vera vitatkozott 
Sestan olasz professzorral, aki szerint 
a „struktúrák" csupán a történész 
agyának konstrukciói, s a valóságban 
nem léteznek.) 

Elméleti szempontból is tanulságosak 
voltak a kongresszus legújabbkori vi
tái. Itt nincs helyünk kitérni a polgári 
és a marxista nézetösszeütközések leg
fontosabb pontjaira (a „termelési mód" 
fogalmának vitája, a szellemi jelensé
gek szerepe a történeti folyamatban 
vagy a rendkívül éles összeütközéshez 
vezető fasizmusnak, mint a XX. szá
zad valamiféle „forradalmiságának" 
megítélése stb.) Csak arra a ránk, 
marxista történészekre nem éppen hí
zelgő tényre szeretnénk a figyelmet 
irányítani, hogy a szocialista országok 
között egyes történeti kérdésekben 
mutatkozó nacionalista elfogultság 
egészében — és bármely oldalról — 
mennyire veszélyes lehet a marxista 
társadalomfelfogásra. „A világ két há
ború között" című szekció ülésén két 
ismert román kolléga a kollektív biz
tonság politikáját azonosítva a ver-
saillesi békerendszerrel, s a kisantant 
szerepének idealizálásával teljesen fi
gyelmen kívül hagyta mind a békekö
tés imperialista jellegét, mind pedig a 
burzsoá államok (köztük saját országuk 
burzsoáziájának) szovjetellenes törek
véseit. Koncepciójukat mind a nyugati, 
mind a szocialista (szovjetunióbeli és 
magyarországi) országokbeli történé
szek erősen vitatták, rámutatván a 
referátum hibás koncepciója és igen 
sok hiányosságot mutató módszere kö
zötti összefüggésekre. Ugyanezt érez
hettük „A világ mérlege 1971"-ben cí

mű téma vitatása közben, ahol a ro
mán és jugoszláv felszólalók közül 
többen a nemzeti felszabadulást és az 
osztályharcot egységes, ellentmondá
sok nélküli folyamatnak fogják fel. 
Ezzel párhuzamosan erősen hangsú
lyozták a nemzeti mozgalmakban a 
néptömegek szerepét, míg a burzsoá
ziáét csökkentették. Sőt egyik jugosz
láv kolléga egyenesen kétségbe vonta, 
hogy a nemzeti államok keletkezésében 
a burzsoázia vezető szerepet játszott 
vo lna . . . 

Anélkül, hogy a kongresszus más, 
ugyancsak izgalmas kérdéseiről szól
nánk, röviden idézni akarjuk a magyar 
delegáció tagjainak azon konklúzióját 
a hazai történészek számára, melyet 
összefoglaló jelentésük végén megfo
galmaztak: a referátumokban érinteti 
magyar történeti kérdések tárgyalása, 
az; hogy külföldi kollégák a hazai ku
tatások legalapvetőbb eredményeit 
sem ismerik, a magyarországi társadal
mi fejlődés rég tisztázott kérdéseiről 
szinte semmi ismerettel nem rendel
keznek, arra hívja fel a figyelmet, 
hogy mind több és több munkát keli 
idegen nyelven megjelentetni. 

2. Folytathatjuk természetesen köny-
nyűszerrel azon tanulmányok, kisebb 
cikkek kiemelését, amelyek még a 2 
évfolyam 10 füzetéből említést érde
melnek. Az egyenkénti felsorolás he
lyett ajánlatosabb talán a témakörök 
szerinti rövid áttekintés, hiszen ilyen 
terjedelemben ismertetés úgyis csak 
a figyelemfelhívás, mintsem a bővebb 
információadás feladatát vállalhatja 
magára. 

A magyar történetírásra hagyomá
nyosan jellemző politikatörténet köré
réből mindenek előtt Hanák Péter: 
Magyarország az Osztrák—Magyar 
Monarchiában. Túlsúly vagy függőség? 
című írását kell kiemelnünk. A dualis
ta korszak nemzetközileg elismert 
szakértőjének írása lényegében magá
ban foglalja mindazokat az eredmé
nyeket, amelyeket az utóbbi években 
hazai történetírásunk s mindenek előtt 
saját kutatásai eredményeztek. Szán
dékát talán a tanulmány végén szelle
mesen kifejtett kérdésfeltevéssel tud
nánk a legjobban jellemezni. Az oszt
rák politikai életben konzervatívok 
és liberálisok meg voltak győződve, 
hogy a Monarchián belül egy magyar 
túlsúly érvényesül — írja —,mert a 
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mind inkább hanyatló Ausztria ural
kodó osztályainak szemében a gazda
ságilag mind inkább erősödő Magyar
ország képezte a számukra ismét 
emelkedést hozható birodalmi integ
ráció akadályát. A magyar politikai 
közvélemény viszont arról volt meg
győződve, hogy a számára ideálként 
elképzelt önálló nemzeti Magyarország 
megteremtésének útjában egyedül 
Ausztria áll. Ugyanakkor az elnyomott 
nemzetiségek szemében Magyarország 
erősödése a magyar expanzió erősödé
sét jelentette. „Ez az objektív való
ságtól mindkét irányban divergáló 
meggyőződés az egykori Monarchiában 
— és az utókorban is — hagyománnyá, 
mondhatnánk: pszichózissá vált." A 
sok új szempont mellett ez a szerző 
igazán nagy érdeme: hozzásegíti az ol
vasót annak a pszichózisnak levetkőz-
tetéséhez, amely a kérdésben már 
annyi elmérgesedett, gyakran teljesen 
irracionális vitát, ellentétet termelt ki 
tudósok, politikusok, de az értelmiség 
szélesebb köreiben is. — Még három 
másik, kisebb kérdést megfogó cikket 
szeretnénk itt említeni: a reformkor-
hajnalának köznemesi nacionalizmusát 
igen finoman elemző és a vitakérdése
ket egy esemény, a napóleoni háborúk 
magyarországi megítélése köré cso
portosító bravúros elemzést adó Kosá-
ry Domokos: Napóleon és Magyaror
szág című írását, a Pölöskei Ferenc 
tollából származó, az annyit vitatott 
kérdéshez: Tisza nemzetiségi politiká
jához című igen gazdag forrásanyagot 
feldolgozó tanulmányt (1970. 1. sz.), 
valamint egy másik ,.régi" vitakérdés
hez, a centralisták és Kossuth viszonyá
hoz érdekes adatokat szolgáltató 
Eötvös József a politika útjain című 
közleményt Szabad Györgytől (1971. 
3—4. sz.) 

A gazdaságtörténeti írások közül 
Berend T. Iván és Ránki György kö
zös írásairól kell említést tenni. A Be-
rend tollából származó összefoglalás 
az V. Nemzetközi Gazdaságtörténeti 
Kongresszus (Leningrád, 1970.) tanul
ságairól megerősíti azt az utóbbi évek 
gazdaságtörténet-írásban mind világos-
sabbá váló tendenciát, hogy a gazdaság
történet talán a legjobb „terep" a tör
ténetírás ágai közül, amelyen a mar
xista felfogás valóban feltartóztatha
tatlanul nyomul előre és lépést tud tar
tani mind anyaggazdagságban, mind 

pedig a gazdaságtörténet-írás fej
lődésének dinamizmusát jellemző 
ötletességben, új kutatási eljárá
sokban a nemzetközi irodalommal 
(1972. 2. sz.). — Alapvető nemcsak a 
hazai, hanem a nemzetközi gazdaság
történeti irodalomban is az említett 
szerzői kettősnek épp a kongresszus
ra készített referátuma: Az egyetemes 
gazdaságtörténet módszeréhez és fel
fogásához (1971. 1. sz.), amely histo
riográfiai kérdésfeltevése után arra 
próbál feleletet adni: vajon lehetsé
ges-e és mennyiben a modern gondol
kodás kitágult egyetemesség fogalma 
szerint a föld országainak és népeinek 
összességére kiterjedő egyetemes gaz
daságtörténetet írni? Az utóbbi évti
zedekben visszaesett pénztörténeti iro
dalom egyik, az általános gazdaság
történethez is sok adatot szolgáltató 
szép elemzés Huszár Lajos: Pénzfor
galom és pénzértékviszonyok Sopron
ban című írása. A szerény című tanul
mány a XIII. századtól a XVIIII. szá
zad közepéig gazdag fennmaradt írá
sos forrásanyagra támaszkodva olyan 
áttekintést ad, mely alapján a pénzfor
galomra, pénzverésre, súlyra, középkori 
pénzlábra vonatkozó eddigi hazai és 
nemzetközi irodalom vitás kérdései is 
(gondolunk itt a maguk korában út
törőnek számító Hóman-féle pénztör
ténetre, Pribram eredményeire) bizto
sabban kezelhetők. 

De folytathatnánk a sort. Hiszen 
minden történelem iránt érdeklődő 
számára remek olvasmány Zsigmond 
Lászlónak az ELTE Bölcsészettudo
mányi Karán elhangzott előadása: A 
párizsi kommü.n helye a francia bel
politikai gondolkodás történetében, 
melyben felvonulnak a francia iroda
lom századvégi legkiemelkedőbb alak
jai, Hugótól France-ig (ennek fejlődé
sére tett megjegyzések különösen gon-
dclatébresztőek), s láthatjuk, milyen 
irányba sodorta vagy befolyásolta őket 
a nagy forradalom nem kevés ellent
mondást magában hordozó története. 
(1971. 6. sz.) Vagy említhetnénk azokat 
az új tanulmányokat, amelyek a sok 
„elvi" átértékelés után új szempontok
kal és adatokkal — és tegyük hozzá 
szép hipotézisekkel — gazdagítják a 
honfoglalás könyvtárnyi történeti iro
dalmát (Moór Elemér, illetve Herényi 
István cikke — 1971. 2. sz., 5 .sz.). És 
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végeredményben arra is fel kellene 
hívni a figyelmet, hogy a szerkesztő
ség ezen két évfolyamban több for
rásközleménynek (különösen az újkori 
magyar történelem köréből) adott he
lyet, s hogy a helytörténet — néhány 
érdekes politikatörténeti és módszer

tani cikkel, valamint a rendszeres is
mertetésekkel — továbbra is nagyobb 
helyet kap talán a folyóirat hasábjain, 
mint az e szempontból nem mindig 
maradéktalanul dicsérhető vidéki fo
lyóirataink. 

Glatz Ferenc 

KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL (Szovjetunió), 1972. 10—12. sz. 
— A 10. számból első helyen említjük 
meg A. ORLOV: „Az SZKP XXIV. 
kongresszusa és a burzsoá történelem
hamisítók leleplezése" (3—11. o.) cí
mű tanulmányát. Mint a kongresszus 
dokumentumai rámutatnak : korunk 
egyik legjellemzőbb vonása az impe
rializmus és a szocializmus között 
folyó ideológiai harc kiéleződése. Ennek 
a harcnak fontos területe a hadtörténet 
és ezen belül különösen a második 
világháború története. A történelem
hamisítók egyik célja az, hogy csök
kentsék a Szovjetunió szerepét a né
met és a japán fasizmus szétzúzásá
ban és bebizonyítsák, hogy a győzelem 
nem törvényszerű, hanem véletlen 
volt, a másik cél pedig annak sugal-
mazása, hogy a jelenlegi körülmények 
között lehetséges sikeres háborút foly
tatni a szocializmus ellen. 

Az 1960-as évek végén és az 1970-es 
évek elején megjelent ilyen irányzatú 
művekre az a jellemző, hogy monda
nivalójukat bizonyos objektív beállítás
sal próbálják hihetőbbé tenni. A szer
ző példaként két művet említ: Az 
egyik LIDDELL HART ismert angol 
történész: A második világháború 
története (History of the Second 
World War. New York, 1971.) című 
műve. Liddell Hart elismeri, attól a 
pillanattól kezdve, hogy Németország 
a Szovjetuniót megtámadta, a háború 
egész arculata megváltozott, de azt 
elhallgatja, hogy ezzel befejeződött 

az imperialista jellegű háború igazsá
gos háborúvá való átalakulásának bo
nyolult folyamata. 1941-et értékelve 
szerinte a Moszkva elleni hadjáratok 
kudarcában a fő tényező az volt, hogy 
a németek rosszul számították ki azo
kat a tartalékokat, amelyeket Sztálin 

ide tudott irányítani. Miközben átve
szi a hitlerista tábornokok elhasznált 
érveit az orosz hidegről, a sárról, a 
rossz utakról, a nagy távolságokról, az 
orosz katona igénytelenségéről, egye
nest arra a rágalmazó megállapításra 
jut, hogy „Oroszország a megmenekü
léséért inkább lehet hálás a saját el
maradottságának, mint a szovjet for
radalom után elért összes technikai 
eredményének". A másik példa E. 
ZIEMKE amerikai történész Sztálin
grádtól Berlinig (Stalingrad to Ber
lin: the German Defeat in the East. 
Washington, 1968.) című műve, mely 
úgy értékeli a sztálingrádi csatát, mint 
a második világháború egyik legje
lentősebb hadműveletét, de igyekszik 
meggyőzni olvasóit, hogy ez „inkább 
Hitler hibájának a következménye 
volt, mint a szovjet hadművészet 
eredménye", és „a szovjet csapatok 
inkább a tömegükkel győztek, mint 
mesteri csapással". 

A polgári történetírás elemzése azt 
mutatja, hogy a következő főbb terü
leteken igyekeznek hamisítani: eltor
zítva mutatják be a háború okait, re
habilitálni próbálják az imperializ
must, mint a háború eredőjét és rá
galmazzák a Szovjetuniót. Tagadják 
a Szovjetunió döntő szerepét és fel
szabadító küldetését. Elhallgatják a 

szocialista társadalmi rendszer fel
sőbbrendűségét és a kommunista párt 
szerepét a győzelemben. Elhallgatják 
a nyugati monopolkapitalizmus szere
pét a német militarizmus újjáéleszté
sében. A szerző különösen az utóbbi 
években megjelent szovjet művek 
adataira támaszkodva cáfolja e né
zeteket. Olyan tényeket ismertet, hogy 
1944-ig a szovjet arcvonalon harcolt 
az összes német hadosztályok 63,2— 
76.5%-a, itt volt a repülőinek 60%-a, 
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a páncélosok 54—67%-a, a lövészek 
52—84%-a. A második arcvonal meg
nyitásáig az angol—amerikai csapatok
kal a német szárazföldi csapatok 0,9— 
6,2%-a állt szemben, de a partraszállás 
után is a szovjet arcvonalon volt a 
német csapatok többsége (kb. 57%), 
és ezek jól felszerelt, válogatott ala
kulatok voltak. A szovjet arcvonalon 
megsemmisült és fogságba esett 607 
hadosztály, elpusztult a légierő há
romnegyed része, a tüzérség és a pán
célosok nagyobb része, több mint 1600 
hajó. A szövetségesek 176 hadosztályt 
vertek szét. Németország a szovjet 
arcvonalon 10 millió embert vesztett, 
míg egész vesztesége 13,6 millió volt. 

A Nagy Honvédő Háború történeté
nek egyik fontos kérdésével foglalkozik 
í. ANAEV: „A harckocsihadseregek 
létrehozása és szervezeti felépítésük tö
kéletesítése" (10. sz. 38—48. o.) című 
munkája. Bár a szovjet csapatok az 
1941—42-es téli hadjáratban 200—350 
km-t nyomultak előre, a hadművele
tek többségét nem sikerült végigvinni. 
Ennek egyik oka a harckocsi maga
sabbegységek hiánya volt, ami meg
akadályozta a harcászati győzelem 
hadműveletibe való átfejlesztését. Így 
született meg a harckocsi magasabb
egységek létrehozásának terve. Ehhez 
nagy mértékben meg kellett növelni a 
harckocsik gyártását. Míg 1941 máso
dik felében havi átlagban 696 harc
kocsit állítottak elő, 1942-ben már 
2060 darabot. Az 1942-ben gyártott 
24 668 harckocsinak 50,8%-a közepes 
T—34-es volt. Ennek eredményeként 
1942 áprilisától elkezdték szervezni a 
harckocsi-, őszétől pedig a gépesített 
hadtesteket. Ezeket sikerrel alkalmaz
ták Sztálingrádnál, a frontok főcsa-
pásainak irányában összpontosítva. 
Előrenyomulásuk üteme elérte a napi 
30—35 km-t, egyes esetekben pedig a 
60—70 km-t is. Ezeket a hadtesteket 
eredményesen alkalmazták Sztálingrád 
után, 1942—1943 telén is. A siker a 
még nagyobb egységek, a harckocsi
hadseregek létrehozására ösztönzött. 

Az első két harckocsihadsereget (3. 
és 5.) 1942 májusában—júniusában 
hozták létre. Július végén kezdték 
szervezni az 1. és 4. hadsereget, szep
temberben újraszervezték az 5.-et, 
majd a következő év januárjában lét
rehozták a 2.-at. 

Ezek a harckocsihadseregek vegyes 

szervezésűek voltak és összetételükben 
különböztek egymástól. Hadműveleti 
magasabbegységeket képeztek, ame
lyek képesek voltak önállóan áttörni 
az ellenség előkészített védelmét, és a 
harcászati sikert hadműveletivé fej
leszteni. 1942—1943 telén alapjában 
véve eredményesen tevékenykedtek, 
de az igények arra irányultak, hogy 
igen mozgékony, nagy átütő és nagy 
tűzerővel rendelkező magasabbegysé
gekké alakuljanak, amelyek a siker 
kifejlesztésének alapvető eszközévé 
válnának. 

A lövészhadosztályok nem voltak 
elég mozgékonyak, mivel nem voltak 
gépesítve. Az üldözésnél gyakran 40 
km-re is lemaradtak, és be kellett 
őket várni. Rossz volt az összekötte
tés, a törzsek nem tudták követni az 
egységeket, rossz volt az anyagi-tech
nikai ellátottság. Meg kellett szabadul
ni a nem gépesített gyalogságtól, nö
velni kellett a tüzérség, a hátország 
és a törzsek mozgékonyságát. 

Az első ilyen harckocsihadsereg lét
rehozását az 1943. január 28-i parancs 
irányozta elő és eszerint az ilyen egy
nemű hadseregeknek a következőkép
pen kellett felépülniük: 

I. Harci magasabbegységek és egy
ségek (harckocsihadsereg veretése, 
két harckocsihadtest, egy gépesí
tett hadtest, motorkerékpáros ez
red, légvédelmi tüzérhadosztály, 
páncéltörő tüzérezred, tarackos 
tüzérezred, gárdaaknavető ezred) ; 

II. Biztosító egységek (híradó ezred, 
összekötő repülő ezred [PO—2], 
műszaki zászlóalj, gépkocsi ezred, 
két javító zászlóalj) ; 

III. Hadtáp alakulatok és intézmé
nyek (egészségügyi, élelmezési, 
szállító, zsákmánygyűjtő, üzem
anyag- és lőszerszállító stb. alaku
latok). 

A hadsereg személyi állománya 
46 000—48 000 ember volt 648—654 
harckocsival. 

1943 februárja és júniusa között 
megszervezték az 5., 1. és 3., majd a 
4. ilyen hadsereget. 

A vegyes harckocsihadseregektől el
térően ezek az egynemű harckocsi
hadseregek csak harckocsi és gépesí
tett, gyorsan mozgó egységekkel ren
delkeztek. 

A továbbiakban a szerző azt vizs-
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gálja, hogy a háború befejezéséig, ho
gyan tökéletesedett a hadseregek belső 
szervezeti felépítése, emelkedett a had
testek száma, valamint, hogy egyes 
hadműveletek sikeres végrehajtása ér
dekében milyen másnemű egységekkel 
egészítették ki őket. 

A folyóirat 11. számában megjelent 
cikkek túlnyomó többsége a sztálin
grádi csata különböző részkérdéseivel 
foglalkozik a 30. évforduló alkalmá
ból. Ezek közül első helyen említjük 
meg a szerző megnevezése nélkül kö
zölt „Tüzérségi támadás [Számok és 
tények]" (37—39. o.) című közleményt. 
A sztálingrádi ellentámadásban rop
pant nagy szerepet játszott a tüzérség. 
Biztosította a védelem gyors áttörését, 
a gyorsan mozgó alakulatok bevetését, 
elősegítette az ellenség bekerítését és 
megsemmisítését. Az ehhez szükséges 
erők átcsoportosítása október végén 
kezdődött és az ellentámadás megkez
déséig folytatódott N. N. Voronov ve
zérezredes parancsnoksága alatt. 

A Főhadiszállás és más frontok tar
talékainak nagy részét a délnyugati 
arcvonalra irányították és ezen kívül 
átcsoportosítást hajtottak végre ma
gán az arcvonalon belül is. Ebben a 
manőverben 48 ezred vett részt. 

Jelentős átcsoportosításokat és össz
pontosításokat hajtottak végre a doni 
és a sztálingrádi arcvonalon is. A 
három arcvonalon a támadás időpont
jában 198 tüzérezred volt, ebből 129 
ezred a Legfelsőbb Főparancsnokság 
tartaléka. Ez a frontok összfegyver-
nemi és harckocsi egységeinek, vala
mint magasabbegységeinek tüzérségé
vel együtt 13,5 ezer löveget és akna
vetőt jelentett (az 50 mm-es aknavetők 
nélkül), ami ugyancsak jelentéktelen 
fölényt biztosított (1,3-szoros), de a 
határozott összpontosítás következté
ben ez a főirányokban 2,5—3-szoros, 
egyes hadseregeknél ötszörös túlerőt 
jelentett. 

A délnyugati arcvonalon az áttörés 
szakaszán (22 km) 53—68 löveg és 
aknavető jutott egy arcvonalkilomé
terre (nem számítva a páncéltörő lö
vegeket), a Sztálingrádi Front 28 km-es 
szakaszán kb. 30, a Doni Front 6 
km-es szakaszán 71,5. 

A tüzérségi támadás magában fog
lalta a tüzérségi előkészítést, a roham 
támogatását, valamint a gyalogság és 

a harckocsik mélységben vívott har
cának biztosítását. 

A tüzérségi előkészítést 60—80 perc
re tervezték, amely 5—15 perces tűz-
csapásokból és 20—65 percig tartó 
romboló tűzből állt. 

A roham tüzérségi támogatása a tü
zérségi tűznek 1,5—2 km mélységig 
való folyamatos összepontosításából állt. 

A védelem mélységében vívott harc 
tüzérségi biztosítását az egyes ütegek 
és osztályok kísérő tűzösszpontosításai 
jelentették. 

Hatalmas méretű szervező munkát 
követelt a tüzérségnek lőszerrel való 
ellátása. A védelmi harcok 4 hónapja 
alatt 4758 vagon lőszert használtak 
fel, és ezalatt odaszállítottak 5388 va
gon lőszert, vagyis a felhasználtnál 
630 vagonnal többet. Ez lehetővé tet
te tartalékok képzését. A támadás ide
je alatt odaszállítottak 3923 vagon lő
szert, elhasználtak 4810 vagonnal. 

A közlemény igen sok adatot ismer
tet arra vonatkozóan, hogy a tüzérség 
a különböző arcvonalakon hány löve
get, harckocsit, figyelőpontot, raktárt, 
katonát semmisített meg közvetlenül. 
A három front tüzérsége az ellentá
madás ideje alatt (1942. november 19. 
—1943. február 2.), több mint 5,5 mil
lió lövedéket és aknát lőtt ki. 

A Nagy Honvédő Háborúban Sztálin
grádnál alkalmazták először nagy mé
retekben a tüzérségi támadást, a gya
logság tűzhengerrel való támogatásá
nak módszerét, ami a későbbiek folya
mán alapvető módszerré vált. 

Ugyancsak az évfordulóra megjelent 
cikkek sorába tartozik Sz. RUGYEN-
KO: „A légierő az ellentámadásban" 
(11. sz. 47—54. o.) című tanulmánya. 

A Legfelsőbb Főparancsnokság az 
ellentámadás előkészítésekor rendkí
vül nagy jelentőséget tulajdonított a 
légi támogatásnak. 

Ebben az időben (1942) a németek 
nagy erőkkel rendelkeztek a sztálin
grádi arcvonal déli szárnyán. Ott állo
másozott a 4. légiflotta több, mint 
1200 repülőgépe. Ennek megfelelően a 
szovjet frontok légierőit is megerősí
tették. Az ideirányitott repülő hadse
regek és hadtestek gépeivel együtt a 
repülőgépek száma 1350-re emelkedett. 
Ekkor már nem volt meg az ellenség 
minőségi fölénye sem. Míg a védelmi 
harcok kezdetén a repülőgépek egy
harmada volt új típusú, az ellentáma-
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dás kezdetére ez az arány már elérte 
a 73%-ot, a vadászoknál pedig a 
97%-ot. 

Ttt készültek először alkalmazni — 
az új követelményeknek megfelelően 
— a légitámadást, amely biztosítja a 
földi csapatok állandó támogatását az 
egész támadás folyamán, beleértve a 
támadás előkészítését, a támadást és 
a védelem mélységében folytatott 
harcot. 

A repülők a rossz időjárás ellenére 
fontos és pontos munkát végeztek a 
felderítés folyamán. Mégis, amikor 
november 19-én reggel megkezdődött 
a támadás, a repülők nem tudtak fel
szállni a sűrű köd miatt, és a légitá
madást nem lehetett végrehajtani. 
Csak déltájban tudott néhány gép fel
szállni a legképzettebb pilótákkal. No
vember 20-án, amikor a Sztálingrádi 
Front támadása is megkezdődött, az 
időjárási viszonyok még rosszabbak 
lettek, és a légierő tevékenységét az 
arcvonal minden szakaszán be kellett 
szüntetni. A repülőtevékenységet csak 
a támadás harmadik napján lehetett 
újrakezdeni. A bekerítés befejezése 
után a főerők a külső arcvonalon te
vékenykedtek, és december elejéig a 
bekerített hadsereget ellátó repülőgé
pekre nem fordítottak kellő figyelmet. 
Ennek a helyzetnek az 1942. decem
ber 4-i parancs vetett véget. A szállí
tás megakadályozása a repülőterek el
zárása és a szállítógépek megsemmi
sítése útján történt. 

Ezt a feladatot sikerült megoldani. 
Amikor a németek már jelentős vesz
teségeket szenvedtek, megpróbálkoztak 
az éjszakai repülésekkel, de kevés si
kerrel. A légiblokád 2,5 hónapja alatt 
1160 repülőgépet vesztettek, köztük 

kb. 700 szállítógépet. 
Az ellentámadás ideje alatt a szov

jet repülők nehéz meteorológiai vi
szonyok között kb. 36 ezer felszállást 
hajtottak végre, ledobtak 141 ezer 
bombát, megsemmisítettek kb. 3000 
ellenséges repülőgépet és jelentős mér
tékben hozzájárultak a nagy hadá
szati hadművelet sikeréhez. 

A 12. számban közölt tanulmányok 
jelentős része a Szovjetunió megalaku
lásának 50. évfordulójára készült. 
Ezek között megemlítjük A. GRECS-
KO: „A Szovjet Szocialista Köztársa
ságok Szövetségének védelmében" (3— 
14. o.) című tanulmányát, amelyben 

a szerző rövid áttekintést ad a sok
nemzetiségű szovjet hadsereg kialaku
lásáról és fejlődéséről. A párt lenini 
nemzetiségi politikájának első nagy
arányú próbája a polgárháború és az 
intervenció elleni harc volt. A Vörös 
Hadsereg osztályhadseregként jött 

létre munkásokból és parasztokból. A 
fiatal szovjet köztársaságok megszer
vezték a saját nemzeti alakulataikat 
ïs. A polgárháború tapasztalatai azt 
mutatták, hogy a belső és külső ellen
forradalmi erőket csak egyesített erő
vel lehet szétzúzni. Ezt vette figyelem
be a „KB Direktíva Tervezete a kato
nai egységről" 1919 márciusában, 
majd ezt követte 1919. június 1-én az 
OSZFSZK Központi Végrehajtó Bizott
ságának dekrétuma a szovjet köztár
saságok: Oroszország, Ukrajna, Lett
ország, Litvánia, Belorusszia egyesülé
séről a világimperializmus elleni harc
ra. A későbbiek során az OSZFSZK 
szerződést kötött Azerbajdzsánnal, 
Grúziával, Örményországgal, a Ho-
rezmi és Buharai Szovjet Köztársaság
gal. Ezek és a hasonló intézkedések 
eredményeképpen előrehaladt az egye
sített reguláris alakulatok kialakításá
nak folyamata. Míg 1918 májusában 
a Vörös Hadseregnek alig több, mint 
300 ezer katonája volt, 1919 elején 
számuk meghaladta a 1,5 milliót, 1920 
végén pedig az 5,5 milliót. A számbeli 
aránj'oknak megfelelően tökéletesedett 
a szervezés és az irányítás is. Ez a 
hadsereg 1922-ben befejezte az ellen
forradalmi erők szétzúzását és az or
szág egész területén megerősödött a 
szovjethatalom. 

A hadsereg összetételét és szellemét 
tekintve igazi internacionalista hadse
reg volt. Százalékosan a következő
képpen oszlott meg: oroszok — 77,6%, 
ukránok — 13,7%, beloruszok — 4%, 
lettek, tatárok, baskírok és más nem
zetiségűek — 4,7%. A soknemzetiségű 
népből a tehetséges hadvezérek egész 
sora emelkedett ki. 

Az 1920-as években folyt le a fegy
veres erők megreformálása, az 1930-as 
években pedig az ötéves tervek ered
ményeként létrejött ipari bázis alap
ján megkezdődött az új fegyverekkel 
való ellátás. 1934 és 1938 között a harc
kocsik száma háromszorosára, a repü
lőgépeké két és félszeresére nőtt, a 
tüzérség száma 80%-kal emelkedett, a 
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személyi állomány pedig több mint 
kétszeresére nőtt. 

A kizsákmányoló osztályok felszá
molása után az 1936-ban elfogadott 
alkotmány kimondta az összes állam
polgárok egyenlő katonai kötelezett
ségének elvét, a Legfelsőbb Tanács pe
dig 1939. szeptember 1-én törvényt 
hozott erről a kötelezettségről. Ezek
ben az években indult komoly fejlő
désnek az új követelményeknek meg
felelő szovjet hadtudomány is. 

Az 1930-as években a Vörös Hadse
regnek több alkalommal kellett fegy
verrel megvédenie a szocialista rend
szert: 1929-ben a kínai Keleti Vasút
nál, 1938-ban a Haszán-tónál, 1939-ben 
Halhin-Golnál, 1939—1940-ben a finn 
háborúban. 

Ezután a szerző áttekinti a Nagy 
Honvédő Háború főbb eseményeit, 
amelyek mind a soknemzetiségű állam, 
mind pedig a szocialista társadalmi 
rendszer nagy próbáját jelentették. 
Ebben a háborúban több mint 11 600 
katona kapta meg a Szovjetunió Hő
se kitüntetést és több mint 7 millió 
kapott különböző más kitüntetést. A 
háború alatt több mint 1640 ezer kom
munistát mozgósítottak a hadseregbe, 
az 1941-es párttagság felét. 1941. jú
lius 1. és 1945. július 1. között 3 mil
lió 788 ezer katona lett tagjelölt és 2 
millió 376 ezer a párt tagja. A háború 
elején minden kilencedik katona volt 
párttag, 1945 elején pedig minden ne
gyedik. 

A tanulmány befejező részében a 
szerző rövid áttekintést ad azokról a 
háború utáni időkben lezajlott nagy 
gazdasági átalakulásokról, amelyek le
hetővé tették a szovjet hadsereg telje
sen új, a jelenlegi közvéleménynek 
megfelelő fegyverzettel való ellátását, 
az új fegyvernemek létrehozását. 

A 12. számból megemlítjük még M. 
KAZAKOV: „A stratégiai tartalékok 
létrehozása és felhasználása (a Nagy 
Honvédő Háború első és második sza
kaszának tapasztalatai alapján)" (45— 
53. o.) című tanulmányát. A szerző 
azokat az intézkedéseket ismerteti, 
amelyeket a szovjet kormánynak még 
a háborút megelőző időszakban hozott 
annak érdekében, hogy a front veszte
ségeit feltöltő kontingenseken kívül 
meg legyenek az anyagi tartalékok is 
a hosszú háború folytatásához. Emel
lett javították a fegyverzet minőségét. 

elkezdték az új katonai, egységek szer
vezését. 1941 közepére a szárazföldi 
csapatoknál már 300 hadosztály volt 
(ezeknek 25%-a a megalakulás stá
diumában). A fegyveres erők létszáma 
meghaladta az 5 millió főt. Elkezdődött 
a nyugati katonai körzetek feltöltése 
a belső körzetekből, de a váratlan, 
hitszegő német támadás miatt ezeket 
az előkészületeket nem tudták befejez
ni. Az 1941-es év végére sikerült fel
állítani 400 új hadosztályt. A védelmi 
harcok hatalmas erőt követeltek, ily 
módon 1942 közepéig a nagy vesztesé
geket szenvedett egységeket nem tud
ták kivonni, hanem beolvasztották az 
újonnan érkezettekbe, amelyeknek nem 
voltak harci tapasztalataik. 

1942 júliusától kezdve a Főhadiszál
lás tartalékait az arcvonalról kivont 
alakulatokkal egészítették ki. Novem
berig két harckocsihadsereget, 80 lö
vészhadosztályt, 53 lövész- és 70 harc
kocsidandárt vontak vissza tartalékba 
feltöltésre, melyek komoly harci ta
pasztalatokkal rendelkeztek. 

Az 1942—43-as téli hadjárat kezde
tére a Főhadiszállás tartalékát 25 lö
vészhadosztály, 10 harckocsi-, 3 gépe
sített hadtest és 24 repülő hadosztály 
alkotta. 

Ekkorra az ország gazdasága is át
állt a haditermelésre és 1942 második 
felében már 15 800 repülőgépet, 13 600 
harckocsit, 15 600 76 mm-es és ennél 
nagyobb űrméretű löveget gyártottak. 
A háború második szakaszának kezde
tére megszűnt az ellenség mennyiségi 
fölénye a technika és a fegyverzet te
rén. 

1943 nyarára a Szovjetunió katonai 
ereje tovább nőtt. Az ipar havonta 
átlagosan kb. 3000 repülőgépet, több 
mint 2000 harckocsit és önjáró löve
get állított elő. A hadrakelt seregben 
6,4 millió katona, csaknem 99 ezer lö
veg és aknavető, 9580 harckocsi és ön
járó löveg, 8290 repülőgép volt. A téli 
hadjárat eredményeként az arcvonal 
hossza csaknem egyharmadával lerö
vidült, s mindez lehetővé tette, hogy 
a hadászati főirányokban nagy tarta
lékokat tudjanak összpontosítani. 

Az a tény, hogy a Főhadiszállás 
tartalékában jelentős erők voltak, ak
tívan befolyásolta az 1943. évi nyári
őszi hadjáratok menetét és kimene
telét, mind a védelmi, mind pedig a 
támadó hadműveletekben. Az 1943. évi 
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nyári-őszi hadjáratokban a Főhadiszál
lás tartalékaiból 263 lövész- és 15 lo
vashadosztályt, 68 lövészdandárt, 42 
harckocsi- és gépesített hadtestet irá
nyítottak az arcvonal döntő szakaszaira. 

(Lengyel István) 

VOJNOISTORIJSKI GLASNIK 
(Jugoszlávia) 1971. 3. sz. — Branko 
PEROVIC: „Harcok a sinjavinai kör
zetben és Kolasinnál, 1942. á p r i l i s -
május" (7—56. o.). A tanulmány a ju
goszláviai, közelebbről a Crna Gora-i 
felszabadító mozgalom egyik kevésbé 
ismert fejezetével foglalkozik. 1942 
tavaszán a csetnikek sikertelen táma
dást indítottak a partizánok ellen Ko
lasin térségében, amely egyik első je
lentősebb megnyilvánulása volt a cset
nikek kommunistaellenességének. A 
csetnikek árulására válaszul a parti
zánok is támadásba lendültek, sikert 
azonban ők sem tudtak felmutatni. A 
csetnikek megerősödő ellenállása, az 
ellátási és egyéb nehézségek vissza
vonulásra kényszerítették a partizán
egységeket. (Lásd erről a szerző ta
nulmányát: Vojnoisiorijski Glasnik 
1966. 5. sz. 3—36. o.). A Főparancsnok
ság rendeletére a partizánok védelem
be mentek át. Arra kellett ugyanis 
számítaniuk, hogy a csetnikek, kiak
názva korábbi sikereiket, megkísérlik 
a hadászatilag kulcsfontosságú slavniki 
körzet elfoglalását. A védelemre mint
egy 2000 partizán készült fel, ezeket 
10 alegységbe szervezték. Ez akkor te
kintélyes erőnek számított és lehetővé 
tette, hogy a partizánok aktívan lép
jenek fel Montenegró, a Szandzsák, 
Kelet-Bosznia és Hercegovina között 
elterülő térségben. A védelem bázisa 
a Durmitor-hegység volt. A csetnikek 
újjászervezték erőiket és április 16-án 
támadásba kezdtek. A Sinjavina-
hegységben csapdába ejtettek és szét
vertek egy partizánszázadot és elfog
lalták a fontos Vratlo-szorost. Sike
rült bekeríteniük két számbelileg 
gyenge partizánzászlóaljat is, de ezek 
egy éjszaka kitörtek a gyűrűből. A 
Crna Gora-i Partizán Főparancsnok
ság 6 partizánzászlóaljjal ellentáma
dást indított és április 23-ára visszafog
lalta az elvesztett területet. Május 1-én 
erős csetnik kötelékek megtévesztő tá
madást indítottak a sinjavinai hegyek
ben, ugyanekkor főerőik Mojkovac el
foglalására készültek. Bár első táma

dásaikat a partizánok visszaverték, 
május 3-án egy 1400 főnyi csetnik ala
kulatnak sikerült behatolnia Mojko-
vacba, majd 5-én Bistrica is kezükbe 
került. A partizánok újjászervezve 
erőiket, ellenlökést hajtottak végre és 
visszafoglalták a két helységet. A eset
ni kéknek azonban egyes partizánpa
rancsnokok hibái következtében cse
kély veszteségek árán sikerült elme
nekülniük. Az egyes alegységek kö
zötti együttműködés hiánya okozta 
azt is, hogy újból kudarcot vallottak a 
Kolasin körzetében megismételt par
tizántámadások. A május 15—16-án 
megindult partizántámadás 4 napi he
ves harc után összeomlott, a visszavo
nuló csapatokat a csetnikek egészen 
a Slavnik körzetig üldözték. Ezzel a 
balsikerrel zárultak le a partizánok 
összecsapásai a csetnikekkel 1942 ta
vaszán. — Dragoljub ŽIVOJINOVIC : 
„Paolo Taona di Revel olasz tenger
nagy szerepe az adriai-tengeri olasz 
politika kialakításában 1914—1919" 
(61—113. o.). Zivojinovic tanulmánya 
a magyar hadtörténészek számára is 
fontos, mivel a bennünket is érintő 
kérdést számos új dokumentum alap
ján újszerűen vizsgálja. Az olasz kül-
és katonapolitika egyik fő kérdése az 
első világháború alatt és a háborút kö
vető években az Adriai-tenger jövőjé
vel kapcsolatos olasz álláspont kiala
kítása volt. Főleg Sonnino külügymi
niszter foglalkozott sokat a kérdéssel, 
elgondolásait többnyire katonai ta
nácsadója, di Revei tengernagy véle
ménye alapján alakította ki, így a 
tengernagynak jelentős s mindeddig 
kellően nem értékelt szerepet tulajdo
níthatunk e politika megformálásában. 
Már 1915-ben di Revei fogalmazta 
mieg az antanthatalmak számára 
Olaszország álláspontját az adriai kér
désben, s minden bizonnyal Salvemini 
olasz történész is helyesen látja, ami
kor a tengernagyot tartja a dalmáciai 
olasz hódítás ideológiai megalapozójá
nak. Di Revei nézete szerint Dalmácia 
birtoklása létfontosságú Olaszország 
számára. E politika ekkor még Auszt
ria—Magyarország ellen irányult, így 
kívánta di Revei — és általa Sonnino 
— Olaszországot a Monarchia rovásá
ra jelentős tengeri hatalommá fejlesz
teni. Ez indokolja, hogy még szövetsé
geseik hajóhadát sem látták szívesen az 
olasz beltengernek tekintett Adrián a 
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háború alatt. Ugyanez a magyarázata 
annak is, hogy a háború után Olasz
ország az egész egykori osztrák-ma
gyar flottát magának követelte. Az ad
riai koncepció megformálásában di 
Reveit nem gazdasági vagy etnikai 
szempontok vezették. Csupán katonai 
szempontokkal törődött, s így lénye
gében megelégedett azokkal a területi 
nyereségekkel, amelyeket a londoni 
konferencia juttatott Itáliának. Sem 
Rijeka, sem Split birtoklása nem ér
dekelte túlságosan. Katonai szempont
ból viszont ellenezte, hogy Dalmácia 
Jugoszláviához kerüljön. Álláspontját 
Olaszországban is sokan ellenezték, s 
amikor 1919-ben a párizsi béketárgya
lásokon Dalmáciát Jugoszláviához 
csatolták, di Revei tiltakozásul lemon
dott. — Számos kisebb közlemény ér
tékes adalékokkal gazdagítja ismere
teinket a jugoszláv partizánmozgalom 
egyes kérdéseiről. Közülük elsősorban 
Mile KONJOVIC: „Az usztasa politika 
és a Horvát Nemzeti Parasztpárt 1914-
ben" (173—189. o.) a legérdekesebb. A 
nacionalista és elmaradott nézeteket 
valló parasztpárt befolyása már a há
ború előtt csökkent a horvát falvak
ban. A vereség a pártban is szakadást 
idézett elő: a jobboldal az usztasák
kal, a baloldal a kommunistákkal ke
reste a kapcsolatokat. Az együttmű
ködés egészen odáig terjedt, hogy a 
párt az usztasa kormánykoalíció ré
szévé vált. Az usztasák nagyon fontos
nak tartották a parasztpárt megnyeré
sét. Tömegbázisukat kívánták szélesí
teni és erre a korábban nagyon befo
lyásos parasztpárt alkalmasnak lát
szott. Céljukat azonban nem érték el: 
csupán a jobboldal, a párttagság cse
kély része állt be támogatóik közé; a 
párttagság, sőt a vezetőség döntő 
többsége némi ingadozás után végleg 
szakított az usztasákkal és csatlakozott 
a kommunista párt vezette népfront
mozgalomhoz. — A többi közlemény 
is sok új adattal gazdagítja a jugoszláv 
hadtörténelmet, így: Tódor RADO-
ŠEVlC: „A Nemzeti Felszabadító Had
sereg Főparancsnokságának iskolái és 
egyéb vezetőképző intézetek működése 
a háború alatt" (117—135. o.), Ivan 
ATONOVSKI: „Partizán katonai ala
kulatok szervezése és története Kar-
lovač-Kordun körzetben a felszabadí
tó háború alatt" (139—154. o.), Sekula 
JOKSIMOVIC: „Rangjelzések, csapat

jelzések és kitüntetések a Nemzeti 
Felszabadító Hadseregben (1941—1945)" 
(157—169. o.), Ljubomir DURIC: „Te
rületi katona-egészségügyi szolgálat a 
bánijai körzetben a háború alatt" (191— 
206. o.), Kosta ZRILlC: „Gyalogsági 
fegyvereket készítő és javító üzemek 
és manufaktúrák 1941-ben" (209— 
219. o.) — A folyóirat gazdag tartal
mát kronológiai összeállítás, szemle
rovat és bibliográfia egészíti ki. 

(Viniczai István) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RYCZNY (Lengyelország) 1972. 3. sz. 
— Antoni KARPINSKI: „Az 1 Len
gyel Hadsereg átcsoportosítása a mag-
nuszewi hídfő hátában, 1944. augusz
tus 6—9. között" (3—38. o.). Az 1. Len
gyel Hadsereg 1944—45. évi harctevé
kenységéről megjelent eddigi publi
kációk nem foglalkoztak átcsoporto-
sítási kérdésekkel. A szerző gazdag 
levéltári forrásanyagra támaszkodva 
dolgoz fel egy olyan nagy távolságra 
(73 km) sikeresen végrehajtott átcsopor
tosítást, amely előzetes tapasztalatok 
nélkül, bonyolult hadműveleti-harcá
szati helyzetben, rendkívül nehéz fel
adatot rótt a vezetésre és törzseire. 
Ezek hatalmas erőfeszítéseit, a mene
tek, az ellátás, a hírösszeköttetés, a 
légvédelem megszervezését és végre
hajtását ismerteti a tanulmány. — 
Michal PIRKO: „Az első katonai füg
getlenségi szervezetek történetéből 
Suwalki körzetében, 1939—1941 kö
zött." (39—75. o.). A hitlerista megszál
lás első éveiben alakult konspirációs 
csoportokról eddig kevés feldolgozás 
jelent meg. A mély hazafias érzés fű
tötte csoportok ideológiai-politikai el
lentéteit, a csoportok egyes tagjainak 
tevékenységi területeit s a hitleristák 
megtorló intézkedéseit tárgyalja a 
cikk. A német fasiszták fő célul a len
gyel nép szó szoros értelemben vett 
fizikai megsemmisítését tűzték ki. 
Ezért a lengyel nép mindenekelőtt a 
létfenntartásáért küzdött, e harca 
azonban elválaszthatatlanul összefo
nódott a függetlenség visszaszerzéséért 
folytatott harccal is. A német csizmák 
alatt nyögő lengyelek között gyorsan 
folyt a szervezkedés, a fegyveres ala
kulatokban a vezetőszerep — főként 
az első időben — a volt Pilsudski-tisz-
tek kezébe került. — Maria TUR-
LEJSKA: „A háború és béke forduló-
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pontján. A népi demokratikus államok 
kialakulása 1944—45-ben" (76—94. o.). 
Csehszlovákia, Jugoszlávia, Bulgária, 
Románia, Magyarország és Lengyel
ország politikai, társadalmi és gazda
sági helyzetét ismerteti a háború utol
só évében, összehasonlítva a hat állam 
sajátos fejlődési szakaszait. A haladó 
társadalmi erők a kommunista pártok 
vezetésével összefogtak hazájuk s né
pük függetlenségének és szabadságának 
kivívásáért. Az egyes országok nemzeti 
bizottságai programokat bocsátottak 
ki, melyek a későbbi népi demokrá
ciák alapjául szolgáltak. A szerző gaz
dag forrásanyagra támaszkodva tár
gyalja a délkelet-európai államok 
népfelszabadító harcai érlelődésének 
és kibontakozásának, valamint a szov
jet hadsereg felszabadító hadművele
teinek eseményeit, s az egyes országok 
belpolitikai pártharcainak, majd a né
pi demokratikus államok létrejöttének 
s a szocialista átalakulás feltételeinek 
kiépülését. — Marian PORWIT: „A 
~Narew« hadseregcsoport és a Kowalski 
hadműveleti csoport (»Módiin« had
sereg) harcai, 1939. szeptember 6—8. 
között" (95—128. o.). Lengyelország 
1939. szeptemberi védelmi harcainak 
egyik jelentős hadműveletét ismerteti, 
a résztvevő 1., 18., 20., 33., 35., 41. 
gyalogoshadosztályok, a 10. páncélos
hadosztály és a támogató légierők harc
tevékenységeinek pontos bemutatásá
val. — Norbert MICHTA: „Harc a népi 
hatalom megszilárdításáért Krakkó 
körzetében, 1946—47-ben" (129—147. 
o.). A Lengyel Munkáspárt KB 1945. 
júniusi plénuma meghatározta a párt 
irányvonalát, amely szerint megalku
vás nélkül harcolni kell a reakció 
minden formája s a föld alatti terro
rista bandák ellen. A népi állam csa
pást csapás után mért a reakciós ban
dákra. A lengyel Állambiztonsági Ha
tóság szervei egymásután likvidálták 
az ellenséges csoportokat, akik a len

gyel nép legjobb fiai ellen emelték 
fel gyilkos kezüket. A Lengyel Mun
káspárt mozgósította a dolgozó töme
geket és 1946 tavaszán Krakkó körze
tében is megalakították a Polgári Milí
cia Önkéntes Tartalékát (ORMO-t), 
kb. 5 és félezer fővel, amely a reak
ciós terroristák rémévé vált. — Witold 
BIEGANSKT: „A lengyel tiszti légió 
és lengyel szerződött tisztek brit kato
na5 szolgálatban Nyugat-Afrikában" 
(148—163. o.). A nyugati szövetségesek 
oldalán 1940 májusában kb. 85 ezer 
lengyel katona harcolt. A soraikból 
alakult lengyel tiszti légió (241, később 
382 tiszt) és 450 főnyi szerződött len
gyel tiszt brit szolgálatban részt vett 
Nyugat-Afrika biztosításában. Lengyel 
egységek harcoltak Észak-Afrikában 
is és különösen Tobruk hosszan tartó 
védelmében tűntek ki. A tanulmány 
ismerteti a lengyel emigrációs kor
mánnyal folytatott londoni tárgyalá
sokat a légió felállításáról és lengyel 
önkéntes tiszteknek a különböző harc
tereken való bevetéséről. — Stanislaw 
OWÇCKI: „Osztrákok a lengyel ellen
állási mozgalomban" (164—188. o.). A 
legtöbb osztrák, aki a lengyel ellen
állási mozgalomban tevékenykedett, a 
Wehrmachtban szolgált. Sok lengyel 
hazafi életét mentették meg a General-
gouvernementhez beosztott osztrák ka
tonák. Osztrák és lengyel dokumentu
mok alapján ismerteti több osztrák 
orvos, mérnök, vasutas áldozatos se
gítségét a barbár hitlerista megszállók 
elleni harcban. — Franciszek SKI-
B1NSKI: „Megjegyzések a hadászatról 
folytatott vitához" (218—237. o.). A 
hadászat fogalmát és alapelveit vilá
gítja meg a hadtudomány klasszikusai
nak megállapításai és hadtörténelmi 
példák alapján. — A számot szemle
rovat, eseménykrónika és második vi
lágháborús bibliográfia teszi gazda
gabbá. 

(Windisch Aladárné) 



KRONIKA 

BESZÁMOLÓ A PETŐFI SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉS 
AZ 1848—49. ÉVI FORRADALOM 125. ÉVFORDULÓJA 

ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKÜLÉSRŐL 

Dr. LIPTAI ERVIN ezredes, a tör
ténelemtudományok kandidátusa, a 
Hadtörténelmi Intézet és Múzeum pa
rancsnoka üdvözlő szavai után dr. 
NAGY GÁBOR ezredes, a hadtudo
mányok kandidátusa, a Magyar Nép
hadsereg politikai főcsoportfőnökének 
első helyettese megnyitó beszédében 
Petőfire emlékezett. Petőfi születésé
nek 150. évfordulóját ünnepeljük — 
mondotta —, akinek neve jelképévé 
vált népünk haladásáért és szabadsá
gáért folytatott sokévszázados küzdel
mének, példája, eszmei öröksége nap
jainkban is él, haladó hagyományain
kat megőrző szocialista nemzeti tuda
tunk alkotó része. A nép érdekeinek 
megalkuvást nem tűrő harcosa volt, 
ezért válhatott kora demokratikus igé
nyeit meghaladó nézeteivel a mát sej
tető forradalmárrá, igaz hazafivá. Ha
zafiságát a nép mélységes szereteté
ből fakadó politikai hitvallása, forra
dalmisága töltötte meg tartalommal, és 
szélesítette nemcsak a tmagyar, hanem 
valamennyi nép közös érdekeit magá
ban foglaló demokratikus internacio
nalizmussá. 

Petőfi költő volt, de egyben kora 
Magyarországának jelentős szellemi 
vezéralakja; politikus, katona, akinek 
életműve halála után is nagy történel
mi feladatok megoldását szolgáló har
ci program. Neve zászló volt 1848—49-
ben, majd ezt követően a magyar nép 
függetlenségi és kizsákmányolás elleni 
mozgalmaiban. Petőfi neve politikai 
programot jelentett a Horthy-fasizmus 
elleni, a demokratikus Magyarország 
megteremtéséért folytatott küzdelem

ben, s a felszabadulás után eszmei 
öröksége, az új élet kibontakozásának 
alkotó része lett. 

Petőfi túlnőtt határainkon, ott is be
csülik, tisztelik, és ezekben a napokban 
megemlékeznek róla; magukénak vall
ják mindazok, akik megismerték, s az 
egyetemes emberi kultúra kiemelkedő 
reprezentánsaként a legnagyobbak közé 
sorolják. 

Mi, a Magyar Néphadsereg katonái 
magunkénak valljuk Petőfi Sándort, 
a költőt, politikust, a forradalom és 
szabadság ügyéért fegyverrel is har
coló, életét áldozó katonát. A forra
dalmi honvédelem eszméjének meg
testesítője volt, hagyatékának ápolása, 
őrzése megtisztelő kötelességünk. 

Ezt követően BALÁZS JÓZSEF al
ezredes, a Hadtörténelmi Közlemények 
főszerkesztője „Petőfi a forradalom és 
szabadságharc költője" címmel megtar
totta a konferencia első előadását, 
melynek bevezetőjében leszögezte: 
Petőfi Sándor születésének 150. évfor
dulóján a Magyar Néphadsereg nagy 
tisztelettel adózik a költő emlékének. 
Petőfi itt van közöttünk, tettei, eszméi 
tovább élnek bennünk. Példaképünk, 
azzá teszi egész életútja, az elnyomott 
nép ügyének odaadó szolgálata, forra
dalmisága, a szabadságért vívott harc
ban tanúsított következetessége. 

A Petőfi-örökséget, a forradalmár 
költő eszmei-politikai szerepét a tudo
mány már tisztázta. Világosan áll előt
tünk az európai haladás eszmekincsé
ből táplálkozó költői, politikai világké
pe, eszmei tisztasága és ebből fakadó 
forradalmi gyakorlata. Ez a kép men-
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tes a múlt idők túlzásaitól és hamisí
tásaitól. A marxista történetírás és 
irodalomtörténet megtisztította azok
tól a különleges jegyektől, amelyek
kel — épp forradalmi programjának 
realitása és aktualitása elködösítése 
érdekében — a múltban teleaggatták. 

A következőkben az előadó Petőfi 
err béri, költői magatartásának ama 
vonásairól beszélt, amelyek őt a ma
gyar nép, a fegyveres erők tagjai szá
mára a legjobb nemzeti, forradalmi és 
szabadságharcos tulajdonságok meg

testesítőjévé, példaképpé teszik. 
Petőfi és a nép kapcsolatáról szólva 

Balázs József rámutatott, hogy széttép-
hetetlen kötelékek fűzték a korabeli 
magyar társadalom dolgozó népéhez, 
elsősorban a parasztsághoz. Az ő köl
tészetében az irodalom legmagasabb 
fokán jelenik meg a kizsákmányolt és 
elnyomott paraszti milliók világa. Be
lülről, a teljes azonosulás szintjén ele
veníti meg a nép szenvedéseit, vá
gyait. Ez az azonosulás tette képessé, 
hogy költészetében a nép nyelvén fe
jezze ki annak érzelmeit, gondolatait 
és ezért válhatott az a népi kultúra 
szerves részévé. 

Mélyen a hazai talajban gyökeredzik 
forradalmisága is. A szülőföldből — 
az imádott Alföldből — sarjadt, és 
mély hazaszeretetének éltető melegé
től terebélyesedett hatalmas fává. Ha
zafiságának szerves alkotó elemét ké
pezi a történelmi múlt minden haladó 
mozgalma, minden olyan haladó alak
ja, aki a haza védelmével és szolgála
tával véste be nevét népünk emlékeze
tébe. A társadalmi ellentmondások, 
az elmaradottság felszámolása érdeké
ben idézi szellemüket. 

Petőfi tudatosan, plebejus forradal
márként vállalta a kizsákmányoltak 
érdekeinek szolgálatát. Magatartásának 
alapvető sajátossága, hogy költészetét, 
egész életét a nép ügyének, a demok
ratikus eszmék terjesztésének, a zsar
nokság elleni küzdelemnek szentelte. 
Megváltónak tekintette önmagát, aki 
önzetlenül szolgálva népét, tudatosítja 
benne helyzetének tarthatatlanságát és 
mozgósítja, harcba viszi ennek meg
változtatásáért. 

Nem alap nélkül nevezi magát a 
költő a XIX. század hű gyermekének. 
Ismerte és világnézetének alakulásá
ban döntő szerepe volt a század első 
felében született szociális elméleteknek. 

Közismert nála a francia forradalom 
hatása — hiszen az mindennapi ol
vasmánya volt —, de kevésbé bizo
nyítható, bár fellelhető az utópista 
szocialista és kommunista eszmeáram
latok közvetlen hatása. 

Mint az elmúlt évek kutatása ezt 
bizonyította, a szocialisztikus, kommu-
nisztikus eszmék sokkal nagyobb ha
tással voltak a kor íróira, költőire, 
mint ez korábban ismert volt. A csú
cson Petőfi állt, a korabeli Európa 
eszmeáramlatába beleágyazott társa
dalmi radikalizmusával, népi forradal-
miságával. Mint Vasvári írta, európai 
pontra emelkedve, és onnan letekintve 
tudott élesen ítélni e hon zivataros 
múlt járól . . . függetlenül széttekinte
ni a jelen felett, és mert álmodozni 
egy szebb jövőről. 

Petőfi nemcsak álmodott, hanem tu
datos forradalmárként cselekedett is. 
Rár már 1845-től megkezdődött a kon
zervatív és reakciós erők támadása a 
költő ellen, ez sem megfélemlíteni, 
sem meghátrálásra kényszeríteni nem 
tudta. 1846-tól egyre aktívabb részt 
vállal az irodalmi demokrácia szerve
zéséből, tagja a Tízek Társaságának. 
Vezéralakja lett a fiatal Magyaror
szágnak. 

A magyar múlt forradalmi hagyaté
ka alkotó része f orradalmiságának; de 
nemcsak a magyar haza függetlensé
géért, nemcsak a magyar nép felemel
kedéséért küzd. A haza és a magyar 
nép szabadsága és a világszabadság 
összefonódik és szerves egységet képez 
gondolkodásában. Tudja, hogy népe 
csak akkor számíthat sikerre a társa
dalmi felemelkedésért folytatott küz
delemben, ha ez a harc világméretek
ben bontakozik ki. Forradalmisága 
szétfeszíti a nemzeti kereteket, az egész 
emberiség sorsát a vállára veszi. Az 
egész világra kiterjedő forradalom ví
ziója vissza-visszatérő motívum 
költészetében. Politikai tisztánlátását 
bizonyítja, hogy az osztályharcot össze
kapcsolja a nemzeti függetlenségért 
vívott harccal, egyidejű harcot hirdet 
az úri önkény és a Habsburg-elnyo
más ellen. 

A továbbiakban 1848 márciusának 
előzményeit és eseményeit vázolva az 
előadó rámutatott: a radikális ifjúság 
— kötük Petőfi — szerepe a forrada
lom előkészítésében és a sorsdöntő na
pokban meghatározott jelentőségű, ők 
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fogalmazták meg a nép követeléseit, 
mozgósították a tömegeket a forrada
lom győzelméért és a haza független
ségéért vívott harcra. 

Petőfi alakja — bár bizonyos társa
dalmi erők azt akadályozták — végig 
lobogó lángja a magyar forradalomnak 
és szabadságharcnak. 

Petőfi következetes forradalmiságát, 
demokratizmusát, republikánus elveit 
kifejező költészete és életműve a má
hoz is szól. Eszméit nem a kortársak, 
hanem mi, a szocialista utókor valósí
totta meg. Büszkén valljuk, hogy a vi
lágszabadság eszméjével párosult mély 
patriotizmusa, megalkuvást nem ismerő 
helytállása, áldozatvállalása követendő 
példa. Varázsa ma is eleven erővel 
hat, a nép szeretetére, a hon védelmére 
buzdít, lelkesít. 

A kétnapos tanácskozás következő 
előadója, SZABÓ LÁSZLÓ alezredes, 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
főtanára „Petőfi a szabadság fegyveres 
védelmezője" címmel tartotta meg re
ferátumát, amelyben a katona Petőfire 
emlékezett. A költő ifjúkori, hánya
tott katonáskodásának taglalása után, 
mondanivalójának középpontjába Pető
finek Bem hadseregében betöltött sze
repét állította és vizsgálta egész hősi 
haláláig. 

A 28. honvédzászlóalj „fegyelmezet-
lenkedő" századosa 1849. január 25-én 
vonult be Szelindekre, az erdélyi had
sereghez. Bem azonnal segédtisztjévé 
nevezte ki. Jól tudta, hogy a törzsé
hez vezényelt fiatal százados a legna
gyobb magyar költő, az ország szellemi 
vezetőinek egyike. Kölcsönösen tisztel
ték és becsülték egymást. Az „össze
férhetetlen" Petőfi apjaként tisztelte 
Bemet. Ellentmondás nélkül vállalta a 
Bem táborában meglevő forradalmi 
fegyelmet. Összezördülései itt senki
vel nem voltak. 

A költő bevonulásakor az erdélyi 
hadsereg igen nehéz helyzetben volt. 
így Petőfi tűzkeresztsége sem sokáig 
váratott magára. Február 4-én a mint
egy kétszeres túlerőben levő császá
riak megindultak a Vízaknára vissza
húzódott Bem ellen. Kezdeti sikerek 
után a magyar sereg kénytelen volt 
visszavonulni. Petőfi a szemtanúk sze
rint a jobbszárnyon harcolt. Mint se
gédtiszt közvetítette Bem parancsait 
és közben bátorította, buzdította a 
küzdőket. 

A visszavonulás során, mikor „négy 
nap dörgött az ágyú Vízakna és Déva 
között", Petőfi mindvégig ott van a 
küzdők között, s február 15-én a Köz
lönynek készített tudósításában részle
tesen beszámolt a hősi harcról. Arról, 
hogy személy szerint ő hol volt és mit 
csinált a harcok alatt, szerényen hallgat 
a tudósítás, de biztosra vehetjük, hogy 
harcolt Szászsebesnél és Szászvárosnál 
is. 

A visszavonulás után Bem vissza
csapott és maga előtt hajtva a megle
pett ellenséget, néhány nap alatt meg
tisztította Erdélyt. Petőfi azonban eb
ben a hadjáratban már nem vehetett 
részt. Bern még a piski csata előtt fu
tárként Debrecenbe küldte. Viszontag
ságos út után, február 15-én érkezett 
meg Debrecenbe. Rövid itt-tartózko
dása alatt átadta a futárpostát, meg
írta tudósítását a Közlöny számára, 
öltözködése miatt ismét összekapott, 
ezúttal magával a hadügyminiszter
rel, Mészáros Lázárral, aminek követ
kezményeképpen lemondott rendfoko
zatáról, majd Kossuth futárjaként, már 
egyszerű polgárként indult vissza Er
délybe. Épp jókor érkezett, hogy Bem 
oldalán részt vehessen a március 2— 
3-i medgyesi ütközetben. Bem vissza
adta rangját, de a hadjáratban tovább 
nem vehetett részt, mert megbetege
dett, s Bem Szalontára küldte gyógyul
ni. 

Még nem épült fel teljesen, mikor 
türelme fogytán visszaindult Bemhez, 
aki közben kiűzte az ellenséget Erdély
ből. A költő katonai szolgálatának leg
békésebb napjai következtek. Szemé
lyi segédtisztként működött továbbra 
is Bem mellett. Beosztásának megerő
sítése az április 3-i parancsban jelent 
meg, április 10-én pedig Bem szemé
lyesen tűzte mellére a III. osztályú 
ér dem j elet az ellenség előtt tanúsított 
bátorságáért. 

Bemmel ezután a Bánátba indult. 
Itt, a Temesvár melletti Freidorfban. 
május 3-án nevezte ki Bem őrnaggyá, 
s Kossuthhoz küldte levelekkel, ame
lyek egyikében az őrnagyi kinevezés 
megerősítését kérte a kormánytól. A 
költő május 6-án érkezett meg Debre
cenbe, s délután a 26 éves kitüntett 
főtiszt már nem volt katona. Ezúttal 
Klapkával, az új hadügyminiszterrel 
támad nézeteltérése, mire benyújtotta 
lemondását. 
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Petőfi életének legnehezebb idősza
ka következett ezután. Pestre ment, 
ahol nélkülöznie kellett. Bem értesülve 
nehéz helyzetéről, 200 forintot küldött 
neki, s ismét maga mellé hívta. Visz-
szautasította a meghívást. A szabad
ságharc ügye rosszra fordult. A költő 
a közelgő vihar elől Mezőberényben 
húzta meg magát. Itt " érték Bem kül
döttei, s most nem utasította vissza a 
meghívást. 

Bemmel július 25-én találkozott Bé
rceken. A tábornokot nehéz gondok 
között találta. Ligyersz cári tábornok 
csapatai közeledtek. Bemnek nem volt 
más választása, eléje kellett állnia, le
kötni, harcra kényszeríteni, hogy ezzel 
megkísérelje megakadályozni a cári 
csapatok kijutását az Alföldre. Az üt
közetre Segesvárnál került sor. A köl
tőt Bem nem akarta magával vinni, 
de Petőfi követte őt. Változatos küz
delem után a túlerőben levő ellenség 
szétszórta Bem csapatait. A csatában 
a költő is hősi halált halt. Hitelt ér
demlő szemtanúk a harcmező több 
pontján látták. Elfogadható adatok sze
rint Fehéregyháza és Héjjasfalva kö
zött, az Ispán-kút bokrainál esett el. 

A forradalom katonája volt, a sza
badság, a forradalom mindhalálig bá
tor, odaadó katonája — hangsúlyozta 
befejezésként az előadó —, akinek kor
látokat nem tűrő forradalmisága, bár 
összeütközésbe kerülhetett a formális 
fegyelemmel, de a Bem által is kép
viselt forradalmi fegyelemmel soha. 

Dr. MOROIÁN GYÖRGY alezredes, 
a Kossuth Lajos Katonai Főiskola ta
nára, Petőfi példamutatásának a ha
zafias nevelésben betöltött múltbeli és 
jelenbeli szerepéről beszélt. A kérdés 
aktualitását aláhúzza, hogy korunkban 
végbemenő politikai és gazdasági fej
lődés hatása nemhogy csökkentené, de 
növeli a hazafias eszmék, a nemzeti 
érzés terjedését. A szocializmus építé
sének körülményei között ez az érzés 
megújul, változik, fejlődik, iránya ala
kul, sokkal mélyebbre hat. A nagy 
erők mozgósítására képes nemzeti ér
zés mai feladata az internacionaliz
mus megvalósításával a fejlett szocia
lista társadalom építése. 

Petőfi korában a magyar ifjúság 
elsősorban a nemzeti függetlenségért, a 
nemzeti felemelkedésért, a magyar 
nyelv használatáért harcolt. Ebben a 
harcban a költők, közöttük is első

sorban Petőfi járt elöl. A költő első
sorban a forradalomra való buzdítást 
tartotta fő kötelességének. 

A Horthy-korszak természetszerű
leg a rendszer nacionalista céljainak 
szolgálatába akarta állítani Petőfi örö
két. Egyes kiragadott verssorokkal 
igyekeztek a költő nacionalizmusát bi
zonygatni, ugyanakkor forradalimisá-
gát, hazafias lelkesedését „csupán iz
gága összeférhetetlenségnek tartották'". 
Forradalmi verseit költészete jelenték
telen részének, forradalmi vezérséget 
színészkedésnek tekintették. 

A munkásság és a haladó értelmi
ség számára a súlyos elnyomatás ide
jén az ő hazafisága volt a legfontosabb 
éltető erő. Petőfi neve alatt küzdöttek 
Európa különböző országaiban a ma
gyarokból alakult partizáncsoportok 

a fasizmus ellen. 
Petőfi eszméjét, jövendölését váltoíta 

valóra a magyar nép a felszabadulás 
után, midőn élt kivívott jogával és 
megteremtette hazánkban a proletár
diktatúrát, a munkásság államát, és 
megkezdte a szocializmus építését. 

A belső és külső reakció összefo
gott erői 1956-ban véres ellenforradal
mat robbantottak ki hazánkban. A 
tömegeknek Petőfi eszméit hirdették, 
figyelmen kívül hagyva azt a tényt, 
hogy ami 1848-ban helyes és jogos kö
vetelés volt, az a szocializmus építésé
nek időszakában már idejétmúlt, hely
telen követelésnek számít. 

Az ellenforradalmárok aljas terve 
nem sikerült. Az igaz hazafiak a kom
munisták vezetésével fegyvert ragad
tak, Petőfi szellemében szembeszáll
tak az ellenforradalmárokkal és a szö
vetséges államok által nyújtott segít
séggel visszavonulásra kényszerítették 
őket. 

Hazánkban napjaink fontos nevelési 
feladatai közé tartozik a fiatalok ha
zafias nevelése. Nem közömbös ugyan
is számunkra, hogy a párt ideológiája, 
eszméi mennyiben válnak érthetővé 
ifjúságunk számára, s az ifjúság meny
nyiben cselekszik azok szellemében. 
Az általuk végzett munka, a szocializ
mus építésében vállalt önzetlen tenni-
akarásuk. az elemi és természeti csa
pások elhárításában és a károk hely
reállításában való részvételük azt bi
zonyítja, hogy megértették pártunk 
ideológiáját. 

Való igaz viszont, hogy ifjúságunk 
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nem ismeri eléggé nemzeti múltunk 
nagyszerű alakjainak tudatos hazafi
ságát, a hazáért végzett áldozatos 
munkáját. Fiataljaink egy részénél 
gyakran találkozunk a haza iránti kö
zömbösséggel, nemzeti hagyományaink 
lebecsülésével, sikereink, eredményeink 
lenézésével, ugyanakkor a tőkés álla
mok kritikátlan dicsőítésével. Ez még 
inkább aláhúzza a hazafias nevelés 
fontosságát napjainkban. 

Az előadó beszélt az ifjúság sajátos 
hazafias feladatáról, a katonai szolgá
latról. A fiatalok nevelésében külön 
helyet foglal el a haza védelmére, a 
katonai szolgálat maradéktalan ellá
tására való felkészítés. A katonai szol
gálat minden időben egész embert kí
vánt és kíván. Akik ténylegesen sze
retik hazájukat, azok készek még éle
tük feláldozásával is megvédeni. 

Hadseregünk igen sokat tett és tesz 
a fiatalok formálásáért. A jövőben 
nagyobb gondot kell fordítani történel
mi hagyományaink ápolására. Az ifjú
ságot jobban be kell vonni a szocializ
mus építésébe, hogy büszkék lehesse
nek eredményeikre, értsék és érezzék 
a végzett munka sikerének jelentőségét 
és megvédésének fontosságát. 

1972. december 19-én folytatódott 
konferencia első referátumát URBAN 
ALADÁR, a történettudományok kan
didátusa, az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Bölcsészettudományi Kará
nak docense tartotta „A márciusi if
júság a forradalmi háborúról és fi 
haza védelméről" címmel. 

Előadásának bevezetőjében megálla
pította: 1848. március 15-e, a márciusi 
ifjúság és az 1848—49-es magyar sza
badságharc tudatunkban összetartozó 
fogalmak. Petőfi és Vasvári szerepe 
tölti meg tartalommal ezt az emléke
zést. Példájuk és hősi haláluk jelzi, 
hogy az 1848-as magyar baloldal tuda
tosan és következetesen kivette részét 
a fegyveres honvédelemből. 

Urbán Aladár előadásában annak a 
kérdésnek vizsgálatát állította köz
pontba, hogy miként vélekedett a for
radalmi baloldal az önvédelmi háború 
adott magyarországi eszközeiről: a 
nemzetőrségről és honvédségről. 

A nemzetőrségről szólva elsőként 
azt a különbséget elemezte, amely az 
1789. évi francia és az 1848-ban szerve
zett magyar nemzetőrség között volt. 
Előbbi ugyanis csak 1791-ben, míg 

utóbbi — bár ez is spontán alakult — 
az 1848. áprilisi törvényekben azonnal 
elnyerte szentesítését, törvényes állá
sát. A magyar nemzetőrség intézmé
nyének törvénybe iktatásában nagy 
szerepe volt a pozsonyi országgyűlésen 
Kossuthnak és eszmetársainak, akik 
hangsúlyozták: a nemzetőrség már lé
tezik, azt tehát szankcionálni kell. 
Igaz, a jóváhagyás csak vagyoni kor
látozás mellett történt meg, amiért a 
baloldal erélyesen kritizálta is a nem
zetőrségről szóló törvényt. Amikor 
pedig a kormány a törvények értelmé
ben megkezdte a nemzetőrség országos 
felállítását, a forradalmi ifjúság meg
kísérelte megmenteni a márciusiban 
létrejött saját fegyveres szervezeteit, 
de ez az erőfeszítése nem járt siker
rel. 

Az előadó a továbbiakban rámuta
tott: igaz, hogy ezzel gyengült a bal
oldal helyzete, de azt is látnunk kell, 
hogy a kormánynak szembe kellett 
néznie ezen kívül még a volt polgár
őri alakulatok (v. lövésztestületek) 
egj^üttmaradási szándékával, vagy az
zal a veszéllyel, hogy a vidéken nem
zetiségi elkülönülés alapján szerve
ződik a nemzetőrség. Ez pedig magában 
hordta volna a fegyveres összeütközés, 
a polgárháború gyors kirobbanását. 
Ezért a Batthyány-kormánynak az egy
séges, a lakóhely szerinti nemzetőrség 
szervezéséhez való ragaszkodását nem 
lehet kizárólagosan antidemokratikus 
lépésként értékelni. 

Ezt a nemzetőrséget egyébként a 
törvény és a kormány egyaránt helyi 
rendőri, rendfenntartó feladatokra szán
ta. A gyakorlatban — mindaddig, 
amíg tábori szolgálatra nem került 
sor — ez is volt a feladata, bár ma
guk a pozsonyi törvényhozók is tud
ták, hogy a francia tapasztalatokat 
követve a felfegyverzett polgárság 
szerveit hozzák létre a sorkatonaság
gal szemben. Erről a mögöttes gondo
latról azonban csak a baloldal sajtója 
beszélt, amikor rámutatott: nem a 

nehéz, ósdi szuronyos katonai fegy
verek kellenek a nemzetőrségnek, ha
nem könnyű vontcsövű puskák, amik
kel gyorsan megtanul lőni és amivel 
a barikádok mögül eredményesen ve
heti fel a harcot. Erre azonban nem 
került sor, miként arra sem, hogy a 
magyar forradalom önvédelmi hadse
rege — a francia mintához hasonlóan 
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— a magyar legénységű sorezredek 
és a nemzetőrség alakulatainak 
„amalgamjábol" alakuljon meg. (Bár 
az 1792. nyári fejleményekhez ha

sonlóan, 1848 augusztus—szeptemberé
ben nálunk is megszületett egy, a 
cenzust, a vagyoni feltételeket mellő
ző önkéntes nemzetőrség.) 

Az 1848—49. évi magyar szabadság
harc sajátos jellegzetessége — hang
súlyozta az előadó —, hogy tömeg
hadserege a sajátos körülmények kö
zött alakult honvédség zászlóaljaiból 
szerveződött. Mi volt ezeknek az ala
kulatoknak a jelentősége 1848 nyarán? 
Először is az, hogy szervezésük az első 
pillanattól mellőzte a vagyoni cenzust 
és minden rendű és rangú önkéntese
ket felfogadott soraiba. Másrészt pe
dig — a kezdeti „rendes vagy mobilis 
nemzetőrség" megjelölése ellenére — 
a három évre jelentkezett önkéntese
ket komoly, a sorkatonasághoz ha
sonló kiképzésben részesítették. (A 
három évi szolgálati idő és az önkén
tesség természetesen csak 1848 szep
temberéig, az újoncozás bevezetéséig 
volt érvényben.) A honvédzászlóaljak 
természetesen katonai fegyelem alatt 
állottak, de nem tartoztak a sorkato
nasággal azonos parancsnokság alá. 
Szervezésüket az 1848 májusában fel
állított Országos Nemzetőrségi Hadi
tanács irányította, amely egészen 
1848 decemberéig nem volt a Hadügy
minisztériumnak alárendelve. 

Az előadó a továbbiakban elmon
dotta, hogy a közkeletű vélekedéssel 
ellentétben, a honvédség felállításá
nak gondolata nem a baloldaltól ered, 
sőt az — különleges kormánykatona
ságnak vélve a terveket — kezdetben 
fenntartással is kezelte. Csak a május 
közepén a délvidéken bekövetkezett 
kritikus helyzet és az akkor megkez
dett toborozás nyugtatta meg a for
radalmi ifjúságot, amely maga is lel
kesen részt vett a toborzásban, sőt 
Vasvári szerint jelentős részük a „hadi 
nemzetőrök" (a honvédek) közé állott. 
Az ifjúságnak: diákoknak, nemes és 
nem nemesi származású értelmiségiek
nek ez, a feudális hadseregekben is
meretlen (a 10%-ot természetesen 
meg nem haladó) aránya tette azután 
lehetővé, hogy a honvédzászlóaljakat 
viszonylag gyorsan kiképezték, s hogy 
azoknak az értelmiségi fiatalokból lett, 
harctéri tapasztalatokat szerzett al

tisztjei 1848 őszén az újonnan felállí
tott honvédzászlóaljak megbízható 
tiszti kádereit adják. 

így vált, így lehetett szélesebb érte
lemben az 1848-as forradalmi ifjúság, 
elsősorban a nemesi és nem nemesi 
értelmiség fontos tényezője a magyar 
szabadságharcnak, annak a küzdelem
nek, amelynek biztosra várható eljö
vetelét mind Petőfi, mind a Március 
Tizenötödike szinte az első pillanattól 
hangoztatták. Amikor pedig eljött a 
harc pillanata, a közvélemény formá
lásában olyan fontos szerepet játszó 
demokrata és radikális fiatalság leg
jobbjai vezetésével vette ki részét a 
honvédség vagy a szabadcsapatok 
küzdelméből. 

Dr. BORÚS JÓZSEF kandidátus, az 
MTA Történettudományi Intézetének 
tudományos főmunkatársa előadásának 
bevezetéseként 1848—49 historiográ
fiájának mostani problémáiról beszélt, 
kitérve néhány fontosabb mű értéke
lésére, továbbá a sürgősen elvégzendő 
feladatokra. Ilyen sürgős munka lenne 
n honvédsereg tisztikara teljes jegyzé
kének elkészítése, hiszen ma még azt 
sem tudjuk pontosan, hogy hány hon
védtábornok volt 1848—49-ben. 

Az altábornagyoknál nincs problé
ma, ha azokat tekintjük honvéd-altá-
bornagynak, akik az Országos Honvé
delmi Bizottmánytól kapták kinevezé
süket. Nem számítva a hosszabb-rö
videbb ideig magyar szolgálatban állt 
császári és királyi altábornagyokat — 
hat ilyen volt —, hat honvéd-altábor-
nagyról tudunk. Közülük Bem Józset 
már tábornokként került Magyaror
szágra, s itteni érdemeiért az OHB 
léptette elő. A másik lengyel, Dem-
binski He'nrik pedig eleve altábor
nagyként érkezett, s ezt a rangját is
merte el a OHB. A másik négy ma
gyar származású: Görgey Artúr, Kiss 
Ernő, Mészáros Lázár és Vetter Antal. 
Közülük Görgey nyugalmazott es. kir. 
főhadnagy volt, majd honvéd százados 
lett. Kiss Ernő és Mészáros Lázár hu
szárezredes; Kiss Ernő lett az első iga
zi honvédtábornok 1848 októberében, 
Mészáros pedig mint hadügyminisztert 
még V. Ferdinánd léptette elő 1848 
júniusában „tábornoki őrnagy"-gyá, 
majd mindkettőjüket az OHB 1849 
elején, illetve tavaszán altábornagy-
gyá. Végül Vetter, egy nyugalmazott 
huszáralezredes fia, 11 éves kora óta 
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(!) katona, 1848 tavaszán alezredes. 
Említésre méltó, hogy ő volt az első 
osztrák tiszt, aki a magyar kormány
nak felajánlotta szolgálatait. 1848 
szeptemberében lett ezredes, utána 

megszervezte és vezette a táborkart; 
novemberben vezérőrnagy, 1849. már
cius 9-én főparancsnok és altábornagy. 

A vezérőrnagyok száma már bizony
talan, illetve 34-ről tudjuk biztosan, 
hogy elérte ezt a rendfokozatot, kér
déses háromnál, és szóba került még 
további kettő. Közülük báró Majthé-
nyi János volt a legöregebb, 1788-ban 
született. 1848-ban nyűg. őrnagy volt, 
majd ezredesként Komárom vára el
ső magyar parancsnoka lett. 1848 ok
tóberében Kossuth tábornoknak szó
lította, majd ez után kérte az OHB-
tól számára a kinevezési okiratot. Maj-
thényi 1849 elején ingadozó lett, mire 
szabályosan kikergették Komáromból. 

A legfiatalabb Czetz János volt, 
1822-es születésű, 1848-ban es. kir. fő
hadnagy volt, és 1849 májusában lett 
vezérőrnagy. Nem sokkal volt nála 
idősebb Klapka György és Kazinczy 
Lajos, mindkettő 1820-as évfolyam. 
A legitöbb tábornok harminc és negy
ven, illetve negyven és ötven év kö
zötti volt, a hasonló beosztású osztrák 
tábornokok viszont ötven, méginkább 
hatvan év felettiek voltak, de akadt 
közöttük hetvenen felüli is! 

A forradalmi időkhöz viszonyítva is 
meglepő az előléptetések üteme. Olyan 
honvédtábornok, aki előzőleg ne tel
jesített volna katonai szolgálatot, 
egyetlen sem akadt, sőt Perczel Mórt 
kivéve valamennyi aktív vagy nyug
állományú tiszt volt. Perczel 20 éves 
kora előtt tüzérkadét volt, 1848 szep
temberében ezredes lett, majd pár hét
re rá tábornok! Az angol származású 
Guy on Richárd 1812-ben született, 
1839-ben nyugállományú főhadnagy 
volt, 1848 nyarán honvéd százados lett, 
1849. április 8-án pedig vezérőrnagy. 

Az ezredesek száma 150 felett lehe
tett, köztük volt Perczel Mór öccse, 
Miklós is, aki mindenfajta katonai 
múlt nélkül lett ezredes, majd ugyan
ebben a rangban harcolt az észak
amerikai polgárháborúban, több száz 
társával egyetemben. A szabadságharc 
legfiatalabb ezredese Hollán Ernő 
volt, aki 1824-ben született, 1848 ta
vaszán mérnök főhadnagy volt, június
ban már százados, októberben őrnagy, 

1849 februárjában alezredes, nyarán 
pedig ezredes. Hollán, aki a szabad
ságharc egyik legjobb műszaki szak
embere volt, utász-szakértő, főleg Pé
tervárad megtartásában szerzett érde
meket — és 1867 után altábornagy 
lett. 

Az alezredesek száma jelenlegi is
mereteink szerint 170 körül volt. Kö
zülük most csak Mednyánszky Sándort 
említeném, aki 1816-ban született, 
1848-ban nyűg. hadnagy volt, harmin
cadhivatali tisztviselő. Hadnagyi rang
ban honvédutász, 1848 decemberében 
—1849 januárjában partizáncsapat 

parancsnok a Bakonyban, márciusban 
lett gyors egymásutánban főhadnagy 
és százados, májusban őrnagy, végül 
Komáromban 1849. augusztus 16-án 
Klapka nevezte ki alezredessé. 

Mészáros Lázár szerint az összes 
honvédtiszt száma 3000 körül volt, kö
zülük 800 a nyugalmazott császári 
tisztek közül került ki. Ugyanő írja. 
hogy mintegy 1500 azok száma, akik 
előzetes császári tiszti rang nélkül, sőt 
katonai szolgálat nélkül lettek hon
védtisztek. Ilyenformán mintegy nyolc
száz lehetett a tényleges tiszti szolgá
latból a honvédséghez átlépettek szá
ma. 

A tisztikarral kapcsolatban hang
súlyozni kell hogy szervezett tisztkép
zés vagy továbbképzés nem volt, erre 
nem jutott idő. 1848 őszén ugyan ren
deletbe foglalták a tiszti kinevezéshez 
szükséges vizsga mikéntjét, sőt kísér
let történt tisztiiskola felállítására is, 
— a közel másfélezernyi honvédtisztet 
azonban ténylegesen az élet, a harc 
szükségletei nevelték. Akadt köztük 
jónéhány karrierista is, többségük 
azonban híven szolgálta a forradalmat. 

Minél alacsonyabb rendfokozatú 
tisztekkel foglalkozunk, annál nehe
zebb a kutatás, több a probléma. Jó
formán semmit sem tudunk a honvéd 
altiszti karról, s azokról a tíz- és tíz
ezrekről, akik 1848 májusában kezdő
dően beléptek a honvédseregbe. Isme
retes, hogy amikor 1849. augusztus 
5-én Klapka Komáromból kitörve 
visszafoglalta Győrt, ezrével léptek be 
seregébe újoncnak a fiatalok. 

A választ a felmerült kérdésekre 
csak sokirányú, jelentős mennyiségű 
kutatás elvégzése után próbálhatjuk 
majd megfogalmazni. Itt most két na
gyobb kérdéscsoportra szeretnék utal-
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ni — hangsúlyozta az előadó —: a szo
ciális összetételre és az ideológia je
lentőségére. 

Eredeti összeírás alig-alig maradt 
íenn; viszont 1867 után, amikor sorra 
alakultak a honvédegyletek, ezekbe 
inkább a volt tisztek, esetleg altisztek 
léptek be, és legkevésbé az egyszerű 
közhonvédek. 

Az ideológiai problémáról csak any-
nyit, hogy ismerjük a reformkor és a 
szabadságharc eszméit. Eddig azonban 
szinte semmiféle kutatást nem végez
tünk arra nézve, hogyan hatottak 
ezek az egyszerű emberek körében, 
egy általán, mennyire ismerték őket? 
Kossuth népszerűsége feltétlenül óriási 
volt, de ezt régebben el is túloztuk, s 
mindent ezzel nem lehet megmagya
rázni. 

A honvédsereg összlétszáma feltét
lenül 200 ezer felett volt, de nem tud
juk, mekkora lehetett az időközbeni 
változás. Az egész szabadságharc alatt 
halottak, sebesültek és foglyok, illet
ve egyéb okokból kiesettek száma el
érhette a 40—50 ezer főt. 

A nemzetőrség összlétszáma — Ur
ban Aladár adatai szerint — elérte a 
400 ezer főt. Számba kell venni a had
seregnek különféle szolgálatokat tel
jesítőket is: fuvarosokat, hadiipari 
munkásokat és efféléket. Így végső so
ron a szabadságharcban fegyverrel 
vagy egyéb módon szolgálók összlét
száma nem lehetett sokkal kevesebb 
700 ezernél! 

Az előadás befejező részében né
hány kimagasló, de eddig elhanyagolt 
katonai vezetőről volt szó, Mészáros 
Lázárról és Vetter Antalról, továbbá 
azokról, akik a tisztikarban 1848 vé
gén, 1849 elején végbement nagy for
dulat után is híven megmaradtak, s 
mindvégig szolgálták a szabadsághar
cot. 

A konferencia harmadik előadója 
KEREKES ZOLTÁN alezredes, a Had
történelmi Múzeum osztályvezetője 
volt, aki előadásában a szabadságharc 
irreguláris haderejének, a szabadcsa
patok, illetve a népfelkelés létrejötté
nek, szerepének problematikájával 
foglalkozott. 

Az 1848 nyarán előállott ellentmon
dásos helyzet, miszerint a délvidéki 
szerb felkelés, valamint a kamarilla 
utasítására támadásra készülő Jella-
čič ellen az ország függetlenségének 

megvédése az ellenséges beállítottságú 
császári tisztek vezetése alatt levő, 
Magyarországon állomásozó sorezre
dekre várt, sürgős cselekvésre, a nem
zetőrség és honvédsereg felállítására 
késztette a kormányt. Az előadó rész
letesen elemezte a kérdés körül a 
képviselőházban kialakult harcokat, 
amelyek végül is Kossuth indítványá
nak elfogadásához, a honvédzászlóal
jak azonnali felállításához vezettek, és 
rámutatott, hogy bár szeptemberben 
a zászlóaljak felállítása megkezdődött, 
ez már késő volt ahhoz, hogy a betörő 
ellenséget feltartóztassa. A veszély el
hárítása csak a nemzetőrök és szabad
csapatok mozgósításával volt lehetsé
ges. 

A szabadcsapatokat a veszélyezte
tett haza iránti felelősség, s az a szük
séglet hívta létre, hogy a kormány a 
felszerelt honvédsereg megteremtéséig 
is rendelkezzen megbízható, harckész 
alakulatokkal. A többnyire radikális 
hazafiak által szervezett és vezetett 
alakulatok előnye forradalmi lelkese
désükön kívül épp szervezésük gyor
saságában rejlett. 

Kossuth támogatásával 1848 nyarától 
szerte az országban egymás után ala
kultak a szabadcsapatok. Az erdélyi 
Hunyadi-, a Perczel alakította Zrínyi-, 
valamint a Hajdúságban alakult Bocs
kai-szabadcsapat az elsők közt alakult, 
s jelentős szerepet játszottak a délvi
déki és dunántúli harcokban. E sza
badcsapatok nagy része 1848 végéig a 
honvédseregbe olvadt. 

Szélesebb támasza volt a honvéd
ségnek a Kossuth és a baloldal által 
pártfogolt népfelkelés, amely a me
gyék, városok fegyverfogható lakossá
gából jött létre. Amíg azonban a bal
oldal „a haza megmentésének egyetlen 
hatásos eszközét látta a népfelkelők
ben, addig a nemesség egy része pa
rasztfelkelőknek és veszélyesnek tar
totta őket, mivel a „pórnép uralma 
rosszabb, mint a legnyomorítóbb ki
rályi abszolutizmus". 

A népfelkelést egyes vidékeken már 
nyáron is alkalmazták, de szélesebb 
méretekben csak Jellačic támadása 
után, amikor a dunántúli megyéket, 
városokat népfelkelésre szólította fel 
a kormány. Kossuth lelkes cikkekkel 
buzdította gerillaharcra a felkelőket. 
A gerillaharcot jelölte meg feladatként 
a Honvédelmi Bizottmány október 16-i 
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utasítása is, amely szabályozta a nép
felkelés szervezetét, vezetését és alkal
mazását. 

A népfelkelők főszerepet játszottak 
az 1848. őszi harcokban s a decemberi 
válságos napokban a Honvédelmi Bi
zottmány is a népfelkelésben látta a 
helyzet megmentésének egyetlen esz
közét. Ismét életre hívták a szabad
csapat-intézményt, de ekkor már geril
lacsapatok formájában, amelyek széles 
körű szabadságot élveztek, s a rendes 
hadsereghez nem csatoltattak. A nép
felkelőket is szabadcsapatok alakításá
ra hívta fel a kormány. 

Kossuth világosan látta, hogy 
1848—49 telén a szabadságharc ügye 
attól függ, hogyan sikerül Windisch-
grätzet feltartóztatni. Épp ezért fárad
hatatlanul szervezte a szabadcsapato
kat, a gerillaharcot az ellenség hátá
ban. A helyi viszonyoknak megfelelő
en lovas, gyalogos, kaszás, vadász ge
rillacsapatok alakultak vegyes, de a 
célnak tökéletesen megfelelő fegyver
zettel. Kossuth hangsúlyozta, hogy a 
gerillaharcot folytató szabadcsapatokat 
nem szabad beosztani rendes honvéd 
csapatokba, őrizzék meg szerepüknek 
megfelelően sajátos vonásaikat, ami 
nem áll ellentétben a gerillák és hon
védcsapatok együttműködésének kö
vetelményével. 

Ugyanakkor, a szabadcsapatok iránt 
a hadsereg vezetői — Görgey, Mészáros 
— részéről mutatkozó ellenszenv aka
dályozta azok megalakulását és műkö
dését. Az ő nemükben a gerillák és 
vezetőik a túlzó, radikális politikát 
képviselték. Kossuth és Mészáros, il
letve a Honvédelmi Bizottmány és a 
Hadügyminisztérium között ez állan
dóan visszatérő polémiára adott al
kalmat, aminek eredményeképpen az 
1849. március 11-i rendelettel szabad
csapatok feletti rendelkezés jogát a 
Honvédelmi Bizottmányról a Hadügy
minisztériumra ruházták, ami kedve
zőtlenül hatott a szabadcsapat intéz
mény sorsára. 

A továbbiakban az előadó az egyes 
szabadcsapatok tevékenységét gazdag 
anyaggal dokumentálta, majd befeje
zésként arról szólott, hogy a gerillate
vékenység számos eredményes fegyver
tény ellenére sem érte el célját, nem 
tudta a császári csapatokat 1848—49 
téli hadjáratuk beszüntetésére kénysze
ríteni. A nemesi osztályérdekek tila

lomfái ugyanis megakadályozták, hogy 
a népfelkelés, a gerillaháború néphá
borúvá teljesedjék ki. Erre vezethető 
vissza az is, hogy bár 1849 nyarán Kos
suth újra felhívást tett közzé a nép
felkelésre, s bár vannak jelentős geril
laakciók, a szabadcsapatok tevékeny
sége ekkor már elmaradt a korábbiak
tól. A visszavonulás, a nyomasztó túl
erő okozta depressziós állapoton kívül 
közrejátszott ebben, hogy a néptöme
gek követeléseit nem elégítették ki, s 
azok csalatkozva kedvüket vesztették. 

A kétnapos konferencia befejező 
előadását dr. BÖHM JAKAB, a Had
történelmi Levéltár helyettes vezetője 
tartotta. A magyar szabadságharcban 
résztvevő külföldi légiók szerepéről 
szólva rámutatott, hogy az 1848-as 
európai forradalmak leverése után el
csendesedő Európában a magyar sza
badságharccal a forradalom új, nagy
szerű felvonása kezdődött. Az elbu
kott forradalmak harcosainak szívében 
új reménység ébredt. A különböző 
ajkú, de a Habsburgok elleni harcban 
egységes szabadságharcosok a magyar 
szabadságharc megsegítésére siettek. 

A légionáriusok közül mind számu
kat, mind pedig a harc irányításában 
betöltött szerepüket tekintve a lengye
lek töltötték be a legjelentősebb szere
pet. 1848 nyarától kisebb-nagyobb len
gyel csoportok lépték át a határt, s 
tárgyalásokat kezdtek a kormánnyal a 
Lengyel Légió felállításáról. 

Kossuth szívesen fogadta a lengye
leket, különösen a harci tapasztala
tokkal rendelkező, forradalmi szelle
mű, vezérkari és műszaki ismeretek
kel bíró lengyel tiszteket. 

A Lengyel Légió felállítása kérdésé
ben ellentétek merültek fel a lengye
lek és a kormány között. Kossuth és a 
kormány attól tartott, hogy a légió fel
állítása cári intervenciót vált ki, ezért 
csak kisebb, a honvédség soraiban 
harcoló lengyel alakulatok szervezését 
tartották megengedhetőnek. Ennek 
megfelelően egy lengyel zászlóalj fel
állítását engedélyezték, Wysocki pa
rancsnokságával. Ugyanakkor a kor
mány megbízott több lengyel hazafit 
kisebb alakulatok szervezésével. Csak
hamar megkezdték a második zászlóalj 
szervezés-ét is. 

A lengyelek közül a Kassát fenye
gető Schlick ellen harcolók kerültek 
először szembe az ellenséggel, s bár 
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Kassát az ellenség elfoglalta, az nem 
a lengyelek Kossuth által is elismert 
hősiességén múlott. Kitüntették magu
kat a lengyel légionisták a tavaszi 
hadjárat harcaiban is. Szolnok, Isa-
szeg, Budavára az ő hősiességüknek 
is állomásai. 

A kápolnai csata után engedélyez
ték a lengyel alakulatoknak Lengyel 
Légióba való összevonását. A légió 
1849 májusában 3 gyalogzászlóaljból 
állt — tüzérséggel és műszakiakkal 
kiegészítve. Létszámuk Wysocki visz-
szaemlékezése szerint 2000, mások sze
rint 3000 fő volt. 

A bukás során a légió harcolva vo
nult vissza Temesvárig. Utolsó tény
kedésük Kossuth és a kormány mene
külésének biztosítása volt. 

A lengyelek mellett a német ajkúak 
légiói játszották a legnagyobb szere
pet. A bécsi forradalom bukása után 
Magyarországra menekültekből alakult 
a Bécsi Légió, mely 1848 decemberé
től Bem seregeiben harcolt. Létszámuk 
100—200, Czetz János szerint 600 fő 
volt. Az erdélyi hadjárat során a dési, 
nagyszebeni ütközetben tüntették ki 
magukat. Veszteségeik nagyok voltak, 
Vízaknánál már csak 30 légionista 
harcolt. 

A németek másik, 1848 decemberé
ben megalakuló csapata a Tiroli Lé
gió volt, amely a Magyarországra ér
kező szászokból és stájerekből lakúit. 
E légiónak különösebb szerepe nem 
volt. 

A harmadik és egyben legjelentő
sebb német alakulat a Halálfejes vagy 
parancsnokuk után Giron-féle Német 
Légió volt. 

A Német Légió létszáma 1849 áp
rilisában — 3 zászlóalj, 9 század — 
már 1400—1500 fő körül mozgott. Je
lentős részük magyarországi német, de 
nagy számban szerepeltek köztük a 
külföldiek is. 

A Német Légió több helyen is jól 
verekedett. Nagyobb (részüket Dél-
Erdélyben a felkelő románok ellen 
vetették be. Parancsnokaik eleinte a 
legteljesebb elismerés hangján beszél
tek róluk, de mikor a már megegye
zésre kész románok elleni támadás 
során súlyos veszteségeket szenvedett, 
a légió meghátrált, a vereségért és a 
magyar veszteségekért őket tették fe
lelőssé, s feloszlatták. 

A későbbiekben sikeres toborzás 

folyt az elvérzett zászlóaljak újjászer
vezésére, de már csak a honvédzászló
aljak közé sorolva. 

Megemlékezett az előadó, a főként 
az 1848 tavaszán Magyarországon állo
másozó három olasz ezred átállt ka
tonáiból alakult Olasz Légióról is. Az 
1849 ápriliásban 3 századból álló, 403 
főt számláló légió Monti Sándor pa
rancsnoksága alatt megerősödött, és 
júliusban már 9 századból állt 1000 
fős létszámmal. A légió a legutolsó 
időkig harcban állt, s a fegyverletétel 
után már csak 450 légiós hagyta el az 
országot. 

A szabadságharc alatt kísérletek tör
téntek francia, szerb és román légió 
felállítására is. Ezek azonban csak 
tervek maradtak, a légiók különböző 
okok miatt nem jöttek létre. 

A kétnapos konferencián elhangzott 
előadások vitájába bekapcsolódtak a 
külföldi testvérintézmények képvi
selői is. Az első hozzászóló M. M. MA-
LAHOV ezredes, a szovjet Hadtörté
nelmi Intézet tudományos főmunka
társa volt. 

A magyar forradalmi harc túlnőtt 
az ország határain, állapította meg 
többek között. A szabadságért küzdő 
magyar honvédsereg eredményesen 
küzdött az osztrákok ellen és kiűzte 
őket az ország területéről. A siker 
azonban elmaradt, mert az európai 
országok uralkodó osztályait aggoda
lommal töltötte el az események me
nete. Miklós cár, Paszkevics herceg
hez írt levelében félreérthetetlenül 
fejezte ki a beavatkozás igazi okát, 
miszerint a magyarországi felkelők
ben ő nem Ausztria, hanem az egész 
világ rendjének és nyugalmának ellen
ségeit látta. Anglia és Oroszország 
reakciós kormányai ezért készek vol
tak segítséget nyújtani Ferenc József
nek a magyar szabadságharc eltiprá-
sához. A cári kormány arra számított, 
hogy egy sikeres hadjárattal elvonja 
a tömegek figyelmét a belső problé
mákról és egy győzelemmel megszilár
dítja helyzetét. 

Az orosz beavatkozást az orosz em
berek mélységesen elítélték. Az orosz 
forradalmi demokraták és az orosz 
haladó körök legjobbjai, köztük Her
zen, Csernisevszkij, Dobroljubov, Be-
linszkij, Nyekraszov szégyenteljes tett
nek minősítették a cári döntést. 

Elsősorban A. J. Herzen és N. G. 
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Csernisevszkij ragadtak meg minden 
alkalmat, hogy nagyrabecsülésüket és 
együttérzésüket fejezhessék ki az 
európai reakció ellen küzdő magyarok
kal szemben, és megbélyegezzék az 
európai reakció összefogását, 

Herzen, aki mélységes tisztelettel 
viseltetett Kossuth iránt, azt remélte, 
hogy a magyar forradalom győzelme 
hozzájárul a reakciós Habsburg bi
rodalom bukásához. Űgy vélte, hogy 
amennyiben az európai államok mun
kássága támogatta volna a magyar 
szabadságharcot, úgy annak győzelme 
fordulópontot, egy új európai forrada
lom kirobbanását jelentette volna az 
európai forradalmi mozgalmak törté
netében. Herzen a bukás után sem 
szűnt meg lapjában, a 'KoZoícoZban 
ébren tartani a magyar szabadságharc 
emlékét, s támogatni a magyar emig
rációt. 

Hasonlóképpen mély együttérzéssel 
követte a magyar forradalom esemé
nyeit Csernisevszkij is. Cikkeiben 
szenvedélyesen leleplezte a Habsbur
gok elnyomó nemzetiségi politikáját, 
amellyel saját hatalmának erősítése 
érdekében gyűlöletet szított a magyar 
és az itt élő szláv népek között. 

A Horthy-korszak reakciós történet
írása igyekezett eltagadni a szolida
ritásnak ezeket a tényeit a magyar 
nép elől, mint ahogy azt is, hogyan 
értékelték a hadjárat orosz résztvevői 
közül sokan az orosz hadsereg ma
gyarországi hadjáratát. 

M. M. Malahov hangsúlyozta, hogy 
az emlékülés adta szűk keretek nem 
teszik lehetővé, hogy részletesen fog
lalkozzon a legújabb történeti kutatás 
által feltárt gazdag anyaggal, amely 
az orosz katonáknak és tiszteknek a 
harcoló magyar forradalmi hadsereg 
iránt tanúsított együttérzését bizonyít
ják. Ilyenformán csak néhány, eddig 
kevésbé ismert feljegyzésből, vissza
emlékezésből idézett. A hitszegő 
Ausztria védelmezői voltunk a népi 
mozgalom e l len . . . a katonák több
sége, még a magasabb rangúak is, 
mélységesen elítélték a beavatkozást" 
— írta Dokudovszkij tábornok. „Én 
nem éreztem az ellenséggel szemben, 
nemcsak, hogy semmiféle gyűlöletet 
hanem éppen tisztelet és szimpá
tiát . . . " — olvashatjuk Fagyejevnél. 

Jelentős volt a forradalmárok olda
lára átállt orosz katonák száma és sze

repe. Közülük F. Vardinszkij, M. Rem-
bovszkij, P. Vasziljev, G. Krosztor 
tiszti rangot kaptak és parancsnokok 
lettek a honvédségben. Rulikovszkij 
életével fizetett, mert 100 katonával 
együtt átállt és harcolt a forradalmá
rok oldalán. Sokáig lehetne folytatni a 
felsorolását azoknak a szimpatizán
soknak, akiknek tetteit Kossuth 
nagyra értékelte, s elismerően írt ró
luk a korabeli magyar sajtó is. 

Az orosz seregek magyarországi tar
tózkodása nem múlt el nyomtalanul. 
Az a tény, hogy a tisztek és katonák 
megismerkedtek a magyar forradalom 
politikai rendszerével, a forradalmi 
és népi felszabadító harccal, a jobbágy
felszabadítással, nagy jelentőségű volt. 
Mindezt összehasonlították a feudális 
Oroszországban uralkodó cári önkény
uralommal, elősegítette politikai ön
tudatuk növekedését, aktivizálódását. 

A szovjet vendég befejezésként 
Petőfire emlékezett. 

Öt követte GENCSO KAMBUROV 
ezredes, a Bolgár Néphadsereg Had
történelmi Osztályának munkatársa, 
aki hozzászólásában a bulgáriai ma
gyar emigrációról beszélt. 

Kossuth és kísérete 1849. augusztu^ 
22-én érkezett Vidinbe. Őket követték 
a magyar katonai és polgári személyek 
népes csoportjai. Ideérkeztek a Len
gyel, Olasz és Német Légió emigrált 
tagjai is. Mintegy 6000 ember, köztük 
4000 magyar került bolgár területre. 

Vidinben az emigránsok nyugtalan 
napokat éltek. Ausztria és Oroszország 
igyekezett nyomást gyakorolni a török 
kormányra kiadatásuk érdekében, 
másrészt ügynökök tömegét küldték, 
hogy viszályt szítsanak az emigránsok 
között, azok vezetőit elszigeteljék. A 
Porta maga arra igyekezett rávenni 
a menekülteket, hogy térjenek a mo
hamedán hitre, mert csak így tudja 
megmenteni őket a kiadatástól. Kos
suthot ez mélyen felháborította, és 
tiltakozott a „vendéglátóknál". Ennek 
ellenére mintegy 214-en, köztük Bem 
(Murád pasa), Kmetty (Izmail pasa), 
áttértek. Az áttérések arra indították a 
törököket, hogy visszautasítsák az 
osztrákok kiadatási kérelmét. Ugyan
akkor, viszont eleget tettek annak a 
kérésnek, hogy az emigránsokat tele
pítsék a török birodalom belsejébe — 
elsősorban Sumenba. 

Az emigránsok átköltöztetése 1849 
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októberében zajlott le. Kamburov ez
redes részletesen ismertette az egyes 
csoportok összetételét, a költöztetés 
módját és a török kormány által e 
célra felhasznált anyagi eszközöket. 

A Sumenba vezető úton a bolgár 
nép mindenütt nagy szeretettel fogad
ta az emigránsokat, köztük Kossuth 
csoportját. Az emigránsok ugyanakkor, 
mint ez Egressy Gábor naplójából is 
kitűnik, megismerték a török elnyomás 
alatt sínylődő bolgárok nyomorúságos 
helyzetét. 

Sumenban — a bolgár történészek 
kutatásai és a feltárt török dokumen
tumok ezt bizonyítják T- az emigrá
ció nagy hatással volt a bolgár lakos
ság nemzeti öntudatának erősödésére, 
a szabadságért és függetlenségért foly
tatott harcára. Az emigránsok meg 
voltak győződve — s ennek hangot is 
adtak —, hogy a bolgár nép kedvező 
pillanatban győzni fog és felszabadít
ja magát a török iga alól. Nem egy 
esetben kiálltak a török hatóságokkal 
szemben a bolgár lakosság védelmé
ben. 

Nagy hatással voltak a magyar 
emigránsok kulturális téren is, első
sorban a bolgár értelmiségre. 

A sumeni tartózkodás nyugalma sem 
tartott sokáig. Csakhamar megérkezett 
Andrássy gróf levele, melyben értesí
tette Kossuthot, hogy osztrák nyomás
ra Kis-Ázsiába akarják száműzni. 
Minden tiltakozása ellenére. Kos
suthot és csoportját 1850-ben Kuta-
hiába, míg a mohamedánná lettek 
csoportját Aleppóba szállították. Az 
emigránsok nagyobb csoportja azon
ban Sumenban maradt és itt élt egész 
1850 júniusáig, amikor a törökök kö
zölték velük, hogy szabadon távoz
hatnak. 

Ma a sumeni Kossuth Múzeum és 
szerte Bulgáriában számtalan emlék 
hirdeti, hogy Kossuth Lajos és a ma
gyar szabadságharc elevenen él a bol
gár nép emlékezetében. 

VICTOR ATANASIU ezredes, a 
román testvérintézmény tudományos 
titkára, hozzászólásában rámutatott 
azokra a mind román, mind magyar 
részről megnyilvánuló törekvésekre, 
amelyek a két nép baráti összefogását 
voltak hivatva elősegíteni. Avram 
Iancu és Nicolae Balcescu is azon fá
radozott, hogy e két nép egymásra ta
láljon a szabadságért folyó küzdelem

ben. Balcescu 1849. május 26-án Deb
recenbe érkezett, ahol Kossuthtal és 
más magyar vezetőkkel találkozott. 

Petőfit méltatva Victor Atanasiu ki
emelte, hogy a Román Szocialista 
Köztársaságban nagyra értékelik for
radalmi ténykedését; emlékét őrzi a 
segesvári csatatéren felállított emlék
mű, de mindenekelőtt forradalmi 
versei, melyekből nagyon sokat lefor
dítottak román nyelvre. 

A Petőfi-évforduló tiszteletére a bu
karesti Kriterion Kiadó négy könyvet 
jelentetett meg (Illyés Gyula: Petőfi, 
Dávid Gyula—Mikó Imre: Petőfi Er
délyben; Petőfi és Arany levelezése; 
Kozma Dezső: A romániai Petőfi-ku
tatások történetéből), a Katonai Kiadó 
egyik kiadványának pedig egy Petőfi
idézet a mottója: „Kik érted haltak, 
szent világszabadság !" 

A nagy költő és forradalmár har
cos Petőfi Sándor születésének 150. év
fordulója — mondotta Victor Atanasiu 
— alkalmat nyújt arra, hogy emléke
zetünkbe idézzük ezt a magasztos üze
netet, amely elkalauzol bennünket min
den nép évszázados harcaihoz. 

VOJTECH DANGL, a pozsonyi Had
történelmi Intézet tudományos főmun
katársa, a prágai és a pozsonyi Had
történelmi Intézet nevében üdvözölte 
a konferencia résztvevőit. Hozzászólásá
ban utalt a hasonló jellegű konferen
ciák hasznosságára, ahol lehetőség 
nyílik a legújabb kutatási eredmények 
közkinccsé tételére. 

Petőfi jelentősége, életműve, az 
1848—49-es forradalmi évek fontos ku
tatási témaként jelentkeznek a cseh
szlovák tudományos életben. A múlt 
századbeli magyarországi osztályviszo
nyok és a nemzetiségi elnyomás kö
vetkezményeként Petőfi költészete 
későn vált ismertté a szlovák nép kö
rében. Versei nyomtatásban csak az 
1900-as évek elején jelentek meg szlo
vák nyelven. Petőfi sok forradalmi 
költeménye cseh közvetítéssel jutott 
el a szlovák munkásokhoz és parasz
tokhoz. 

Végül napjaink egyik szlovák Petőfi-
tolmácsolóját, Ján Smrek költőt idéz
te Vojtech Dangl, aki így méltatja 
Petőfit: „A legnehezebb művészet: 
egyszerűnek, szerénynek, világosnak, 
szóval emberinek lenni. Az ilyen mű
vészet maradandó, nemcsak irodalom, 
hanem élet, az ember mindennapi ke-
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nyere. Ilyen művészet volt és az ma 
is Petőfi költészete." 

DR. KARL SCHMIEDEL, az NDK 
Hadtörténelmi Intézetének tudományos 
főmunkatársa, örömének adott kifeje
zést, hogy alkalma van részt venni az 
emlékülésen és új ismereteket szerez
het egy. az NDK tudományos életét 
és kutatóit is foglalkoztató témakörben. 

Petőfi életének és költészetének szé
lesebb körű ismertetése soron levő fon
tos feladat az NDK-ban. Már eddig is 
kiadták Petőfi válogatott költeményeit, 
a teljes német nyelvű Petőfi-életmű 
kiadását azonban csak most tervezik. 
Ez jelentős lépés lesz a költő megis
mertetésének és népszerűsítésének te
rén. Ugyanakkor az NDK irodalmárai
ra és történészeire vár a Petőfit és 
korát a német olvasó számára össze
foglaló tudományos, elemző mű elké
szítése és közreadása is. 

Ami a magyar 1848/49-nek az NDK-
ban kevéssé ismert történetét illeti, e 
téren is nagy és elodázhatatlan mun
ka vár a német történészekre és had
történészekre egyaránt. A fő probléma 
a magyar forradalom és szabadságharc, 
valamint a délkelet-európai forradalmi 
mozgalmak történetének a közép-euró
pai és német 48-as forradalmakkal 
való összefüggésének vizsgálata és fel
tárása, illetve e munkához való hozzá
járulás. Ezzel a kérdéssel eddig nem
igen foglalkoztak még a német mar
xista történészek sem, holott fontossága 

Zádor István Kossuth-díjas festő- és 
grafikusművész háborús és forradalmi 
témájú grafikáiból — halálának 10. 
évfordulójára emlékezve — 1973 má
jusában kiállítás nyílt a Hadtörténeti 
Múzeumban. A kiállítás gondolatát — 
az évfordulón kívül — a múzeum tu
lajdonában levő mintegy száz darab 
Zádor-alkotás, valamint az a gyakor
lati kiállításpolitika ösztönözte, amely 
a raktárakban őrzött muzeális kincse
ket, közte a képzőművészeti alkotá
sokat meghatározott program szerint 
mutatja be a látogatóknak. 

vitathatatlan, hiszen ezen összefüggé
sek nélkül nem lehet teljes a német 
48-as forradalmak megismerése sem. 
Már Marx és Engels is nagy figye
lemmel kísérték a magyar forradalom 
és szabadságharc eseményeit, össze
függését a többi forradalommal, és 
cikkeikben, írásaikban fontosságának 
megfelelően foglalkoztak vele. Engels 
hadtörténeti szempontból is elemezte 
az 1849-es szabadságharcot. A német 
történészek korábban ezen a téren 
nem folytatták Marx és Engels örö
két, nem fordítottak figyelmet a kér
désre, de e mulasztás pótlása folya
matban van. Különösen jelentős fel
adat vár itt a német hadtörténészekre, 
részt venni a magyar szabadságharc 
történetének kutatásában. A német 
történészek internacionalista kötelessé
güknek is tartják, hogy a magyar 
1848 feltáró, értékelő munkájába be
kapcsolódjanak, s annak teljesebb 
megismerését elősegítsék. 

A kétnapos ülésszak, mely méltó
képpen emlékezett meg Petőfi szüle
tésének 150. évfordulójáról, újabb, to
vábbi munkára ösztönző adalékokkal 
járult hozzá 1848—49 történetének ku
tatásához. 

A tanácskozás Nagy Gábornak, a 
konferencia elnökének az elhangzott 
előadások tudományos eredményeit 
értékelő zárszavával ért véget. 

Dombrády Lóránd 

A tárlat a maga nemében az első 
olyan vállalkozás a múzeum több mint 
fél évszázados fennállása alatt, ami
kor is egy rangos művész háborús és 
forradalmi grafikái kerültek bemuta
tásra önálló képzőművészeti kiállítás 
keretében. Hasznosnak mondható e te
matikus válogatás mind a nagyközön
ség, mind a szakemberek számára, mi
vel sokban hozzájárul a művész élet
művéről alkotott összkép kialakításá
hoz. 

Az 1963. május 24-én elhunyt mes
ter életútja és művei híven tükrözik 

ZADOR ISTVÁN GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSA 
AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN 
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azt a korszakot, amelyben élt és al
kotott. Közel fél évszázad eseményeit 
örökítette meg a kor hűséges króniká
saként. A kiállításon bemutatott gra
fikai művek legkorábbi darabjai az 
első világháború eseményeit idézik 
fel. Ezt követik az 1918-as őszirózsás 
forradalom és az 1919-es Magyar Ta
nácsköztársaság idején készített riport
rajzok. A befejező részt a második vi
lágháború és az utána következő de
mokratikus újjászületést ábrázoló gra
fikák képezik. A kiállított 116 műalko
tás — amely a múzeum anyagán kí
vül magában foglalja a művész özve
gyétől, a Budapesti Történeti Múzeum
tól, a Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeumtól és az Országos Széchényi 
Könyvtártól kölcsönzött műveket is — 
nagyrészt ceruza- és tusrajz, néhány 
darab pedig tempera, vízfestmény, 
szénrajz, rézkarc litográfiatechnikával 
született. 

Zádor István 1882. január 15-én szü
letett Nagykikindán. Érettségi után 
banktisztviselő lett, de hamarosan el
hódította a művészi pálya. Céltuda
tosan képezte magát, először Pesten, 
majd Párizsban, és eljutott a firenzei 
Akadémiára is. 

A tanulás évei után legszívesebben 
a szolnoki művésztelepen dolgozott, 
ahol karakterisztikus portrékat, han
gulatos enteriőröket és ímegkapó 
szépségű tájképeket alkotott a számára 
oly kedves Tisza-vidékről. Színes, ér
dekes múvészegyéniségének mindenek
előtt a grafika változatos műfaja fe
lelt meg leginkább. Mint grafikus már 
1912-ben állami díjat kapott kitűnő 
Mikszáth-illusztrációiért. 

Az első világháború kitörésekor az 
általános mozgósítás a művészek nagy 
részét — közte Zádor Istvánt is — 
katonai szolgálatra szólította. Az 
Osztrák—Magyar Monarchia hadsere
geihez bevonultatott művészek — Be-
rény Róbert, Egry József, Herman 
Lipót, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, 
Nagy István, Pór Bertalan és még so
kan mások — csapatszolgálatot telje
sítettek, nagyobbrészt, mint tartalékos 
tisztek. Zádor István a mozgósítás első 
napján a szolnoki művésztelepről ér
kezett Budapestre, és mint tartalékos 
hadnagy, a 29. népfelkelő ezred egyik 
267 főből álló századának lett a pa
rancsnoka. Alegységét 1914. augusztus 
13-án a szerb arcvonalra vezényelték. 

A csapatszolgálat nem sok lehetőséget 
nyújtott a művészi tevékenységre, de 
a rövid pihenők alatt is előkerült a 
ceruza, a toll és a frissen előtóduló 
élményanyag valódi és szükség-vázlat
füzeteket töltött meg. 

Harctéri tájak, drámai események 
és a pusztítás komor rajzai kerültek ki 
a művészek — köztük Zádor István — 
keze alól. Sokszor maguk is életve
szélyben forogtak. November 23-án Zá
dor István is súlyosan megsebesült, 
életben maradására alig volt remény. 
Hosszú kórházi ápolás és lábadozás 
után 1915. augusztus 8-án új beosztást 
kapott: a 4. hadseregparancsnokságnál 
mint hadifestő, majd nemsokára az 
Osztrák—Magyar hadsereg főparancs
noksága mellett működő cs. és kir. 
sajtóhadiszállás művészeti csoportjának 
állományába került. E művészeti cso
portnak az volt a feladata, hogy a 
háború mozzanatait, szereplőit rajzok
kal, festményekkel és szobrokkal meg
örökítse. A csapatoktól ide átirányí
tott művészeknek „nyugodt és gondta
lan" beosztásuk ellenszolgáltatásaként 
hetente egy-egy művet kellett készíte
ni a bécsi hadseregmúzeum és a hadi
levéltár számára. 

így dolgozott Zádor István a háború 
végéig. Számtalan rajzot készített, 
megfordult az olasz harctéren, a keleti 
fronton, járt Törökországban és meg
örökítette a bukaresti béketárgyaláso
kat. 

Avatott szemmel, tehetséges kézzel, 
gyorsan vetette papírra a háborús ese
ményeket: a hosszú meneteléstől és 
harcoktól elcsigázott katonákat, a se
besülteket. A katonatemetőket ábrázoló 
rajzai tanúsítják együttérzését a hábo
rú áldozataival. A kiállításon bemuta
tott művei világosan tükrözik az em
ber különös kiszolgáltatottságát a gépi 
háború korszakában. A géppuskának, 
a lángszórónak, a tüzérség nagyfokú 
alkalmazásának, a repülőgépeknek és a 
műszaki zárakkal megerősített lövész-
árok-rendszereknek a művészi megjele
nítése érzékelteti a háború új borzal
mait, valamint az emberi életben és 
az anyagi javakban okozott mérhetet
len pusztítást. 

1918-ban a katonák békevágyát ki
fejező és hazatérő hadifoglyok gond
jait jelző rajzokat készített. 

A magyar polgári demokratikus for
radalom, majd a Magyar Tanácsköz-
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társaság idején számos rajzával örökí
tette meg a történelmi eseményeket. A 
sajtóhadiszállás néhány más művészé
hez hasonlóan művészetét Zádor István 
is a proletárdiktatúra szolgálatába 
állította. A köztársaság kikiálltását, 
Kun Bélát ábrázoló rajzai és képes 
plakátja ritka értékű alkotások e hő
sies időkből. 

A Magyar Tanácsköztársaság bukása 
után Németországban dolgozott, meg
bízásból 80 lapból álló rézkarc-soroza
tot készített a német városokról. 1924-
ben tért haza. Sokfelé járt külföldön. 
1929-ben a Magyar Rézkarcoló Művé
szek Egyesületének elnöke lett. 

A második világháborús megpróbál
tatások, a fasiszta terror, a lerombolt 
magyar főváros és a demokratikus új
jáépítés grafikai ábrázolásait külön te
remben szemlélheti meg a múzeum
látogató. Megrázó erejű lapok ezek — 
és tiltakoznak az esztelen háború el
len. A felrobbantott dunai hidak, a 
szétlőtt múzeumok, a romos klinikai 
épületek, a gyógyító vizű budai für
dők maradványai és a rommá vált 
budai Vár tollrajz-sorozata realista 
emlékeztető. „Azért készültek ezek a 
rajzok, hogy a látók lássanak, s a még 
érzők borzadjanak! És majd később, ha 
a romokat eltakarították, a károkat 
helyreállították, újakat építettek, s egy 
új, szebb, modernebb és viruló város 
épül a romok helyén, mutassák ezek 
a rajzok, hogy amikor már nem volt 
kétséges a háború kimenetele, a ha
talom bitorlói és azok német barátai 
mégis a háború prédájának dobták 
oda Budapestet. Ezt ne felejtsük el" — 
maga a művész vall így „Budapest, 
1945." című albumának előszavában. 

A felszabadulás után megújult len
dülettel folytatta munkáját, és mint 
az ország „száguldó riportere", minde
nütt ott volt, ahol az élet pezsdült, 
ahol az új született. Rajzai és illuszt

rációi az emberbe, a jövőbe vetett hitét 
hirdetik. Nem volt idegen tőle a szüle
tő néphadsereg életének ábrázolása 
sem, egy 1948-as vízfestményén meg
örökítette a Honvéd Kossuth Akadé
mia első tisztavatását is. 

Zádor Istvánt érdemes munkássá
gáért a Magyar Népköztársaság kor
mánya 1951-ben Kossuth-díjjal, majd 
1962-ben, 80. születésnapja alkalmából 
Munka Érdemrenddel tüntette ki. 

Számos kiállításon vett részt, 1.958-
ban volt nagy gyűjteményes kiállítása 
az Ernst Múzeumban. Ez évben a szol
noki művésztelep törzstagjának szá
mító mester munkásságáról a szolnoki 
Damjanich János Múzeum emlékezett 
meg a művész életművének bemutatá
sával. Gazdagon illusztrált könyve je
lent meg a 30-as években: Egy hadi-
festő emlékei 1914—1918 címmel és a 
felszabadulás után két album, a Bu
dapest 1945, valamint az Egy félévszá
zad, rajzokban című összeállítás. Művei 
Budapesten kívül Európa számos gyűj
teményében is megtalálható, így Ams
terdamban, Bécsben, Hágában, Lon
donban, Moszkvában, Rómában és 
Rotterdamban. 

Az Országos Hadtörténeti Múzeum
ban rendezett kiállításon a művész 
gazdag életművéből azok a háborús 
és forradalmi eseményeket ábrázoló 
válogatott grafikai művek láthatók, 
amelyekben a művészi és emberi ál
lásfoglalás — fölényes technikai tu
dással párosulva — a legközvetleneb
bül szólal meg. A kiállítást kiegészíti 
a művész életével és munkásságával 
kapcsolatos sok érdekes tárgyi és do
kumentációs anyag is — háborús nap
lók, fényképek, okmányok, kitünteté
sek, könyvek, első és második világ
háborús fegyver- és modellanyag, va
lamint Zádor István szobor arcmása, 
melyet Kisfaludi Stróbl Zsigmond 
1917-ben készített. 

Halápi László 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Magyar Történelmi Társulat ha
zánk felszabadulásának 30. évforduló
jára a társadalomtörténeti kutató- és 
feldolgozó munka elősegítésére és fej
lesztésére pályázatot hirdet a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Művelődés
ügyi Minisztérium, a Hazafias Nép
front, valamint az MSZMP KB Párt
történeti Intézete által felajánlott pá
lyadíjakra. 

A pályamunkák témája egy magyar
országi település (megye, járás, község, 
város vagy városrész) társadalmi ta
gozódásának, illetve társadalmi fejlő
désének története vagy e fejlődés egy 
pontosan körülhatárolható fejezete, 
különös tekintettel az ott élő munkás
osztály kialakulásának, struktúrájának, 
életmódjának, társadalmi tudata fej
lődésének ábrázolására. 

A pályázaton mindenki részt vehet. 
Pályázni lehet minden, a pályázat ki
írása után megjelent vagy kiadatlan, 
egyéni vagy kollektív, új tudományos 
eredményeket felmutató, összegező 

monográfiával, történelmi tanulmány
nyal, tanulmánygyűjteménnyel, a té
mára vonatkozó historiográfiai feldol
gozással vagy annotált bibliográfiával. 

A pályadíjak a következők: 
I. díj 15 000 Ft. (1 db) 

II. díj 8 000 Ft. (3 db) 
III. díj 4 000 Ft. (5 db) 

A pályamunkákat a Magyar Törté
nelmi Társulat által alakított bíráló 
bizottságok értékelik. A pályázatot ki
író szervek a kiemelkedő pályamun
kák megjelenését elősegítik. 

A pályaműveket 1974. szeptember 
15-ig kell beküldeni a Magyar Törté
nelmi Társulat címére (1014 Budapest, 
Űri u. 51—53.). Eredményhirdetés: 
1975. március 21. 

A részletes pályázati feltételekről 
és a téma kutatásának helyzetéről szó
ló útmutató 1973. május 1-től levél
ben vagy személyesen a Magyar Tör
ténelmi Társulatnál igényelhető. 



HÍREINK 

MAGYAR KATONAZENE az Orszá
gos Hadtörténeti Múzeumban. A 
hangversenysorozat első koncertje 
1973. június 17-én, a második július 
8-án zajlott le. A műsorban a kuruc 
kortól az 1919-es Magyar Tanácsköz
társaság időszakáig született katonain
dulók, dalok, toborzók, hívójelek, va
lamint a katonaélettel kapcsolatos 
versek hangzottak el. 

A múzeum kitűnő akusztikájú ud
varán megrendezett nagy sikerű kon
certeken közreműködött: a Magyar 
Néphadsereg Központi Fúvószenekara 
JÁVOR ZOLTÁN és AUTH HENRIK 
karnagyok vezényletével, valamint 
MAGYARI IMRE és népi zenekara. 
Fellépett: BORDÁS GYÖRGY opera
énekes, valamint JOÓ LÁSZLÓ 
és MÉCS KÁROLY színművész. A mű
sort összeállította és vezette KOLLÁR 
ENDRE. 

DR. MANFRED RAUCHENSTEINER, 
a bécsi Hadtudományi Intézet tudo
mányos munkatársa 1973. április 13-án 
a második világháború befejező szaka
szában Ausztria területén lezajlott 
harccselekményekről tartott vetített
képes előadást a Hadtörténelmi Inté
zet és Múzeum tudományos kollektívá
jának. 

V. I. FOMIN, a moszkvai Hadtörté
nelmi Intézet tudományos főmunkatár
sa 1973. március 19—28. között kutató
munkát végzett a Hadtörténelmi Le
véltár M. kir. Vezérkar 1942—1944., va
lamint a HM. Elnökség 1945—1948. évi 
irataiban. 

I. Sz. MILLER, a történelemtudomá
nyok doktora, a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiájának megbízásából a 
Hadtörténelmi Levéltár Generalkom
mando iratait tanulmányozta. A szovjet 
kutató 1973. május 23-tól 30-ig a „Ma
gyar—lengyel—szovjet forradalmi kap
csolatok a XIX. század 40—60-as évei
ben" című témához gyűjtött anyagot. 

HÁROM JUGOSZLÁV KUTATÓ, 
Golubovic Zvonimir, Kumanov Ziván 
és Vlada Rotbart, a Vajdasági Szocia
lista Forradalmi Múzeum tudományos 
munkatársai május 23-án és 24-én a 
levéltár szegedi hadbíróság 1941—1944. 
évi irataiban kutattak. A Novi Sad-i 
kutatók a „JKP dél-bácskai kerületi 
bizottsága 1941—1944. között" című 
témához gyűjtöttek anyagot. 

Molnár Pál 
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PÄKOZD SZÁZHUSZONÖTÖDIK ÉVFORDULÓJÁRA 
Győztes vagy vesztes csaták adódnak minden nép életében. Az em

lékezet azonban csak a korszakos jelentőségű nagy győzelmek vagy 
katasztrofális vereségek emlékét őrzi meg. A Pákozd és Sukoró kö
zött ötnegyedszázada lejátszódott, magyar részről sikeresen végződött 
összecsapást nem minősíthetjük elsöprő győzelemnek, mégis az 1848— 
49-es forradalom és szabadságharc nagy jelentőségű eseményeként 
tartjuk számon. A fiatal magyar hadsereg szembefordulása és helyt
állása előbb megállásra, majd menekülésre késztette a betörő ellen
séget. A márciusi alkotmányos vívmányokat ekkor már nemcsak bécsi 
memorandumokban hanem tettleg: császári zászlók alatt közeledő had
erővel fenyegetve vonták kétségbe. Ennek a haderőnek feltartóztatása 
az ország fővárosát, az ott ülésező népképviseleti országgyűlést, mint 
a hatalom letéteményesét — magát a forradalmat mentette meg. 

A pákozdi helytállásra igen nehéz körülények között került sor. Az 
ország déli megyéiben már júniusban megkezdődött a szerbek és ma
gyarok között a polgárháború. Ezt a „kis háborút" veszélyessé tette, 
hogy részvevői a lázadó szerb határőrök és a szomszédos Szerbiából 
érkező fegyveres önkéntesek voltak, akikkel szemben a magyar kor
mány nem tudott elegendő és jól felszerelt haderőt állítani. A meg
levő katonaságot is meg kellett osztania, mivel a fenyegető horvát 
mozgalmak arra kényszerítették, hogy a Dráva mentén is őrvonálat 
állítson. Szeptember második felében ehhez járult még a kirobbanás
sal fenyegető román népmozgalmak gondja és az a hír, hogy Auszt
riából a felső megyékbe szlovák felkelők törtek be. Ekkor már Ma
gyarország élén nem állott kormány, mert az — a Bécsből provokált 
alkotmányos válság következtében — szeptember 10-én lemondott. 
Másnap pedig Jelačič horvát sereggel, de császári zászlók alatt át
lépte a Drávát, hogy a Balaton déli partján, Veszprémen és Fehér
váron át Pest-Buda ellen vonuljon. 

A kormány nélkül maradt ország ekkori helyzete több, mint nyug
talanító. A többé már nem „semleges" bécsi kormánnyal és a betörő 
ellenséggel szemben egyedül a Pesten ülésező népképviseleti ország
gyűlés rendelkezett megfelelő hatalommal. A kritikus helyzetben ez, 
a kortársak által többször bírált testület megtalálta a helyes megoldást: 
támogatta Batthyány Lajos kísérletét az alkotmányos válság meg
oldására, de segítésére és egyben ellenőrzésére melléje adta képvise-
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Voit, az ún. honvédelmi bizottmányt. Az ügyvezető miniszterelnök 
pedig minden nélkülözhető haderőt Veszprémbe, majd Fehérvárra 
irányítva szervezte — a válságos órákban is mellette maradt katonai 
munkatársak segítségével — azt a sereget, amelynek a betörő ellen
séget kellett feltartóztatnia. 

A lehetőségek nem voltak biztatóak. A táborba szállott nemzetőr
ség a bácskai harcokban még július során kudarcot vallott. A tábori 
szolgálatra szánt önkéntes nemzetőrség szervezése gyakorlatilag augusz
tus végén—szeptember elején kezdődött. Az első honvédzászlóaljak 
többségét nem sokkal felszerelésük után, már július végén és augusz
tus elején a délvidéki táborokba vezényelték. Az országban állomá
sozó osztrák szervezésű sorkatonaság, főleg a lovaság, jelentős rész
ben idegen, sőt ellenséges volt. De a magyarországi hadkiegészítésű 
ezredek itthon levő zászlóaljai is részben ellenséges érzelmű tisztek 
kezében voltak. A használható erők egy része a déli táborban, a dél
magyarországi mozgó hadtest kötelékében, mások a várak helyőrségé
ben teljesítettek szolgálatot. Jelentős átcsoportosítást végrehajtani 
anélkül, hogy a kényes katonapolitikai helyzet fel ne billenjen, igen 
nehéz volt. (Ez okozta többek között a Szenttamás elleni harmadik, 
szeptember 21-i támadás kudarcát is.) 

Kossuth alföldi toborzóútjára, Vasvári és társai dunántúli agitá
ciós körútjára, a toborzás szervezésére kormánybiztosként kiküldött 
képviselők szétrajzására ebben a kritikus helyzetben került sor. A 
főváros sem marad tétlen: az ezekben a napokban szervezett Hunyadi-
és Zrínyi-csapat nagy részét itt toborozták, sőt Pest egy külön „csa
tárzászlóaljat" is kiállított. Dunántúl népe pedig — megismerkedve 
Jelačič fosztogató seregével — engedelmeskedett Kossuth felhívásá
nak: „fegyverre, akinek karja van, védjük magunkat, győzzünk, és 
azután számoljunk." 

A hadrendben közeledő ellenséggel szemben természetesen a nép
felkelők és gerillák, vagy a frissen beállott önkéntesek önmagukban 
nem állhattak meg. Az ellenállás magva az a kis számú, de meg
bízható sorgyalogság és néhány huszárszázad kellett hogy legyen, 
amely a határozatlan Teleki Ádám vezérletével a Balaton északi part
ján Veszprémbe húzódott Jelačič erői elől. A magyar terv ekkor arra 
irányult, hogy a veszprémi — később fehérvári — táborra támasz
kodva a Balaton és a Duna között útját állják az ellenségnek. Mivel 
attól is lehetett tartani, hogy Jelačič nem Budának indul, hanem át
kel a Dunán és a meg nem erősített Pest ellen vonul, őriztetni kellett 
a Duna átkelőhelyeit is. E utóbbit elsősorban a frissen szervezett ön
kéntes alakulatoknak és a népfelkelőknek kellett biztosítaniuk. Ezért 
irányították a Kossuth által toborzott önkénteseket Dunaföldvárra, 
ezért vezényelték Görgeit a tiszántúli önkéntes nemzetőrökkel Csepel
szigetére. 

A magyar „drávai sereg", amely 1848 júliusában Csányi László 
kormánybiztos irányítása alatt szerveződött, eredetileg a dunántúli 
megyék nemzetőrségére épült. A kis számú sorkatonasághoz és tüzér
séghez a horvát betörésig csak két honvédzászlóalj és egy honvéd 
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tüzérüteg csatlakozott. A nemzetőrség azonban éppen augusztus vé
gén—szeptember elején hagyta ott a Dráva vonalat, hogy helyét majd 
a Pápán gyülekező, de még szervezés alatt álló önkéntes nemzetőrök
nek adja át. A horvát támadást megelőzőleg Csányi elmozdította a 
seregből a Jelačič-csal nyíltan szimpatizáló, idegen legénységű vértes 
és dragonyos lovasságot. így szeptember 11-én a magyar sereg alig 
több, mint két zászlóalj sorkatonasággal, tíz századnyi huszárral, két 
honvédzászlóaljjal és két üteg ágyúval kezdte meg a visszavonulást. 
Ezzel az erővel önmagában nehéz lett volna eredményesen szembe
szállni, a több, mint harmincezer főnyi, részben jól képzett határőr
ből álló ellenséges sereggel. 

Ilyen körülmények között érthető, hogy a miniszterelnök szeptember 
13-án a dunántúli megyékben elrendelte a tömeges népfelkelést. Egy
idejűleg Veszprém táján kívánta összpontosítani nemcsak a Pápán, 
hanem a Vácott és Szolnokon szervezett önkéntes nemzetőrséget is. 
Szeptember 13-án a tolnai, szeptember 15-én a borsodi, időközben 
kiállított és felszerelt önkéntes nemzetőrséget is a veszprémi táborba 
rendelték. Ezt újabb sorkatonaság: a fővárosban tartózkodó magyar 
gyalogság és a Württemberg huszárezred öt százada követte. Szep
tember 21-én az ekkor már Móga altábornagy parancsnoksága alá 
tartozó sereg meghaladta a tizenegyezer főt és 32 löveggel rendel
kezett. Az elkövetkező napokban ehhez további honvéd tüzérüteg, 
Perczel Mór Zrínyi-csapata és a pesti „csatárokból" alakult 14. hon
védzászlóalj csatlakozott. A csata előtti napon a Móga rendelkezésére 
álló haderő elérte a 14 000 főt, soraiban 1600 huszárral és 42 löveggel. 

Az időközben Székesfehérvárról is kivonult magyar sereg ekkor 
már számottevő erőt képviselt. A gyorsan szerveződő, az ellenséget 
nyugtalanító, összeköttetését fenyegető népfelkeléssel együtt ered-
mélyesen fordulhatott volna szembe Jelačic betörő haderejével. A 
harcnélküli visszavonulás elégedetlenséget szült ugyan a legénység 
soraiban, ennek ellenére nem volt baj a harci szellemmel. A legfel
sőbb katonai vezetés tétovázó óvatossága azonban kerülte az össze
csapást. Ennek megváltoztatásához az országgyűlés által a táborba 
küldött biztosok, valamint Perczel Mór és más, az ütközetet sürgető 
tisztek határozott fellépésére volt szükség. így történt, hogy a sukorói 
református templomban szeptember 28-án tartott haditanács a vissza
vonulás megszüntetéséről és másnapra a harc elfogadásáról hozott 
döntést 

Másnap, szeptember 29-én a magyar sereg Lovasberény és Sukoró 
előtt, zömmel a Lovasberényt Bicskével, valamint a Pákozdot Mar
tonvásárral összekötő út között foglalt állást. A sereg centruma az 
utóbbit: a Martonvásárt Budával összekötő utat védte. A jobbszárny 
Lovasberény előtt, a balszárny a Velencei-tó délkeleti partjánál, Agárd 
és Gárdony között helyezkedett el. Jelačic magabiztosan meginduló 
seregei a reggeli órákban a lovasberényi úton ütköztek először ellen
állásba. A magyar sereg jobbszárnya a délelőtti órákban három tá
madást vert vissza sikerrel, miközben eredményesen vetette vissza 
Pákozd irányába a Jelačic által vezetet hadoszlopot a Sukoró előtt 
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álló magyar centrum is. A Pátkánál népfelkelők által is zavart horvát 
balszárny rendetlen visszavonulása után Jelačič lemondott az újabb 
támadásról és visszahúzódott Fehérvárra. 

Az ütközet nem volt véres. A szembenálló felek együttes veszte
sége aligha haladta meg a másfélszáz főt. Lovasberény és Sukoró 
között azon az őszi délelőttön mégis nagy jelentőségű esemény zaj
lott! A magyar forradalom születőben levő önálló hadereje állotta ott 
meg a próbát a betörő intervenciós erőkkel szemben. Ezt az eseményt 
gyakran szokták a nagy francia forradalom 1792. szeptemberi hadi
tettéhez: a Val m y mellett aratott győzelemhez hasonlítani. Az ösz-
szehasonlítás nem alaptalan. Pákozdnál is, miként Valmynál, önkén
tesek és sorkatonák szálltak szembe sikerrel a betörő ellenforradalmi 
erőkkel. A pákozdi magyar hadsereg mintegy 60 százalékban hon
védekből és a zászlók alá alig egy hónapja beállott önkéntes nemzet
őrökből — holnapi honvédekből — állott. A fiatal sereg sikerének 
jelentőségét nem csak a kései emlékezet hangsúlyozza, amikor a győ
zelem évfordulóján ünnepli a fegyveres erők napját. Jól 
látták a kortársak is, hogy Pákozdnál az ellenség megsemisítése nél
kül is igen fontos esemény zajlott, hogy Jelačič seregének megállítása 
döntő fontosságú az egész magyar forradalom számára. Mint a ki
küldött országgyűlési biztosok jelentették a csata másnapján a kép
viselőháznak: „September 29-e kiszámíthatatlan következésü nap; e 
csata döntött hazánk sorsa felett, nemzeti önállásunk első alapköve 
tegnap tétetett le, az elesettek vérével erősítve, minden ármány és 
viharok ellen." 



TANULMÁNYOK 

A ZSIGMOND-KORI MAGYARORSZÁG ÉS A TÖRÖK VESZÉLY 
(1393—1437) 

RÁZSÓ G Y U L A 

Az oszmán hódítás árnyékában 

A sors vak eszközének szerepét játszotta Kantakuzenosz (VI.) János 
bizánci császár, amikor 1345-ben oszmán segély hadakat szállított át a 
Boszporuszon, hogy harcoljanak a törvényes uralkodó, V. János ellen.1 

Egy évtizeddel később a törökök kezükbe kerítették a hadászati fon
tosságú Gallipoli kikötőjét, s ezzel megvetették az oszmán birodalom 
európai terjeszkedésének alapjait. 

Kedvező pillanatban érkeztek. Sem a hanyatló bizánci császárság, 
sem a Dusán István cár halála után meggyöngült szerb állam, sem a 
belső viszályokkal terhes Bulgária nem állított érezhető akadályt a 
gyorsan előnyomuló oszmán hódítók útjába. A XIV. század hetvenes 
éveiben Bulgária, majd a Marica folyó partján vívott csatában, s vége
zetül a Rigómezőn elszenvedett döntő vereség után (1389) Szerbia is 
meghódolt a harcias török szultánoknak. 

A kilencvenes évek elején már a magyar végekre is eljutottak a tö
rök portyázok. Okleveleink tanúsága szerint csapataik főként Temes 
megye és a Szerémség falvait pusztították, s a határvidék magyar ka
pitányai már összemérték fegyvereiket a támadókkal.2 

. Európa lényegében ekkor figyelt fel az oszmán hódítókra. A Brussa 
környékén szerveződött oszmán állam korábban még csak egyike volt 
a szeldzsuk birodalom romjain keletkezett kis mohamedán fejede-

1 A török birodalom keletkezésére lásd Hammer—Purgstall, J. : Geschichte des osma-
nischen Reiches. Bd. 1. Pesth, 1827.; Zinkeisen, J. W. : Geschichte des osmanischen Reiches 
in Europa. Bd. 1. Hamburg-Gotha, 1840.; Wittek, P . : The Rise of the Ottoman Empire. 
London, 1938.; Vaughan, D.: Europe and the Turk. A Pattern of Alliances 1350—1700. 
Liverpool, 1954. ; Coles, P. : The Ottoman Impact on Europe. London, 1967. ; Bombardi, A. : 
Das osmanische Reich. (História mundi Bd. 7») ; lorga, N. : Geschichte des osmanischen 
Reiches. Bd. 1. Gotha, 1908.; Werner, E.: Die Geburt einer Grossmacht. (1380—1481.) Berlin, 
1966. Bizánc szerepére lásd még Bréhier, L. : Le monde byzantin. T. 3. Paris, 1947. ; Ostro-
gorsJcy, G.: Geschichte des byzantinischen Staates, München, 1952.; Barker, J. W.: Manuel 
II. Paleolugus. (1391—1425.) A study in late Byzantine statesmanship. New Brunswick—New 
Jersey, 1969. 

2 Milleker B.: A töröknek első betörései Dél-Magyarországba Zsigmond és Albert kirá
lyok idejében. Temesvár 1904. Csanád egyházm. ny. 6—11. p. Kupelwieser, L. : Die Kämpfe 
Ungarns mit den Osmanen bis zur Schlacht bei Mohács, 1526. Wien—Lpz. 1899. 9—11. p. Zsig
mond-kori oklevéltár (továbbiakban Zsigm. oki.) összeáll. Mályusz E. I. k. Budapest, 1951., 
2596, 2622, 2837, 2908, 3120, 3351, 3379, 3431, 3799, 3824, 3844, 4003, 4113, 4187, stb. 
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lemségeknek, amelyek kisebb-nagyobb rablóvállalkozásaikkal zavarták 
ugyan a velencei és genovai kereskedőket, s elvétve megtámadták a 
Lusignanok ciprusi királyságát, vagy a Rhodosz-i lovagok birtokait, 
ám egészében véve kívül estek az európai nagypolitika látóhatárán. 
Még az óvatos és figyelmes Velence is csak a kilencvenes években 
vette észre, hogy most már minőségileg más problémával került 
szembe.3 

Az oszmán sikersorozatot nem tekintjük a véletlen játékának. Kis-
Ázsiába tömegével érkeztek harcias és fanatikus török törzsekr 
harci dicsőségre és zsákmányra szomjas vezetőkkel és gházikkal. 
Mindezek egyfelől óriási emberanyag-tartalékot biztosítottak az ana
tóliai emírek és bégek seregei számára, másfelől állandó hódításokra 
kényszerítették e fejedelmeket/1 Az oszmánok elsősorban azáltal emel
kedtek kisázsiai vetélytársaik fölé, hogy az egyetlen anatóliai moha
medán „állam" urai voltak, amely közvetlenül érintkezett keresztény 
területekkel, a bizánci állam megmaradt néhány városával. (Brussa, 
Philadelphia stb.) így a vitézek, a gházik legjava Oszmánhoz és utó
daihoz csatlakozott, őket hajtotta „szent" háborúra a hitetlenek ellen. 

E mérhetetlenül felfokozott hódítási kényszer éles kardja a hadsereg 
volt. A korábbi török—mongol nomád seregekkel ellentétben, a ter
mészetesen főerőnek számító mozgékony könnyűlovasság mellett, a 
török hadak tekintélyes számú gyalogsággal is rendelkeztek. A kato
nai demokrácia, majd a romjain kifejlődő sajátos feudalizmus eleve 
vitathatatlanná tette a tehetséges szultánok tekintélyét, ami önmagá
ban is magasan az európai átlagszínvonal fölé emelte a török had
sereg harcértékét.5 

Hódításaikat az európai, közelebbről a délkelet-európai politikai és 
katonai problémák is megkönnyítették. Már utaltunk a balkáni álla
mok belső gyengeségére. Nem sokkal kedvezőbb körülmények ural
kodtak Középkelet-Európa legtekintélyesebb országában, a balkáni ha
talmi viszonyokban közvetlenül érdekelt Magyarországon sem. A lu
xemburgi Arlon-házból hazánkba került Zsigmond király trónja még 
nem szilárdult meg, az ország belső harcai megnehezítették a török 
elleni védekezést, s a későbbiekben pedig látjuk majd, hogy a magyar 
hadsereg sem érte el az oszmán hadak effektivitását. 

A többi európai országban is hasonló viszonyokat találunk. A n é 
met-római császárság büszke, ám roskatag trónján Zsigmond bátyja, 
Vencel ült, aki sem Németországban, sem szűkebb királyságában — 
Csehországban — nem tudott rendet teremteni. Angliát és Francia
országot kimerítette a százéves háború első menete, ehhez járult még 

3 Silberschmidt, M.: Das orientalische Problem zur Zeit der Entstehung des Türkischen 
Reiches. Berlin, 1923., 97—99. o.; Thiriat, P.: La Romanie vénitienne au moyen age. Paris, 
1959. Flammarion. 254. o. 

4 Werner: i. m. 93—97. o.; Giese, F.: Das Problem der Entstehung des Osmanischen 
Reiches. Ztschr. f. Semitistik und verwandte Gebiete. 1923., 246—271. o.; Atiya, A. : The Cru
sades. Paris, 1954. 

5 Delbrück, H. : Geschichte der Kriegskunst in Rahmen der politischen Geschichte. Bd. 
3. Berlin, 1908., 344—352. o. ; Papoulia, B. D.: Ursprung und Wesen der „Knabenlese" in Os
manischen Reich. München, 1963.; Razin: A hadművészet története. Budapest, 1961. 2. k. 215— 
219. o.; Elekes L.: Hunyadi. Budapest, 1952. 7—19. o.; Perjés G.: Az oszmán birodalom euró
pai háborúinak katonai kérdései. (1356—1699.) Hadtörténelmi Közlemények (továbbiakban 
HK.) 1966. 863—864. o. 
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a két uralkodó — IL Richard, illetve VI. Károly — gyengesége s a 
központi hatalom szétesése folytán megerősödő feudális frakcióharcok 
elburjánzása. Itália egysége még csak a költők vágyálmában merült 
fel, a két legnagyobb, egyben a török kérdésben leginkább érdekelt 
tengeri hatalom — Velence és Genova — krónikussá vált érdekellen
tétei kizárták az egységes fellépést. Lengyelországot pedig a dinasztia
változás és a német lovagokkal vívott állandó küzdelem kötötte le. 

A helyzetet vallási ellentétek is súlyosbították. A Balkán orthodox 
és eretnek népessége sok esetben felszabadítóként fogadta a vallás 
iránt közömbösnek látszó oszmánokat, akik megvédték őket a vallási 
térítéssel álcázott magyar hódító törekvésekkel szemben. E népek 
támogatása gyakorta jelentős katonai előnyökkel járt. Szerbia a rigó
mezei vereség után török hűbérbirtokká süllyedt. A szerb nehéz
lovasság ettől kezdve a török hadsereg elit alakulatai sorába lépett. 
Döntő szerepet játszott a nikápolyi ütközetben,6 majd Angaránál, ahol 
a vesztes oszmán hadak legjobban küzdő részét alkotta.7 Az is figye
lemreméltó továbbá, hogy a középkori szerb mondák legnagyobb hőse, 
Mankó Králj evics (királyfi) 1398-ban a törökök oldalán harcolva esett 
el a Havasalföldön.8 

Míg a lovasnomád harcmód továbbfejlesztéséből alakult török had
művészet emelkedő tendenciát mutatott — gondoljunk csak az 1361-
ben alapított janicsár hadtestre,9 vagy a későbbiekben a tűzfegyverek 
bevezetésére a török hadseregben —, addig a nyugat- és közép-európai 
hadügy fejlődésének kritikus szakaszához érkezett. A mindig kis lét
számú, de jól képzett és kiválóan felszerelt egyéni harcosokból álló 
nehézlovasság teljesen alkalmatlannak bizonyult akárcsak elemi tak
tikai elgondolások végrehajtására is. A lovagok nem hajtották végre 
a vezetők utasításait, az ütközetet csupán nagy és a szokásosnál né
mileg véresebb lovagi tornának tekintették.10 A földbirtokosok katonai 
szolgálati kötelezettségén alapuló hadrendszer — generalis exercitus, 
heriban, ban stb. — korszerűtlenné vált, a nemesek nagy többsége 
csak alig, vagy egyáltalán nem tett eleget a király hadba hívó pa
rancsainak.11 Az uralkodók anyagi helyzete viszont nem engedte meg, 
hogy lovagjaikat egyéb, megbízhatóbb és fegyelmezettebb katonaság
gal, pl. zsoldosokkal, vagy különféle katonaparaszti milíciákkal váltsák 
fel. A helyzetet még inkább kiélezték a lovagi seregek mindjobban 

6 Kling, G.: Die Schlacht bei Nikopolis im Jahre 1396. Berlin 1906. Nauck, 101. o. — 
„der hertzog aus der Seriféi . . . der Cham dem turkich koening ze hilff mit 15 000 mannen 
guten volgs und die anderen panir herren mit gantzer macht . . . auf des koenigs panir und 
er legt es nieder." (Schiltberger J. : Die Reisen von — Hrsg. v. E. Langmantel, Tübingen 
1885., 7. o.) 

7 Razin: i. m. 228. o. 
8 Iorga, N.: Histoire des Roumains. Bucuresti 1914. 134. o. 
9 Weissmann, N. : Les janissaires. Étude de l'organisation militaire des Ottomans. Pa

ris, 1964. Orient, 117. o. 
10 „A nagyurak csapatait úgy hevítette a harci láz, hogy sem parancsra, sem a ren

dezésére nem várva, össze-vissza egymás hegyén-hátán előrerohantak." (Froissart, J. : Kró
nikája. Budapest, 1971. 49. o.) — A lovagok fegyelmezetlensége miatt veszett el többek kö
zött a Brémouille-i (1116), Damietta-i (1217), Agincourt-i (1415), Courtra-i (1302) és sok más 
csata. 

11 Frauenholz, E.: Entwicklungsgeschichte des deutschen Heerwesens. München, 1938, 
1. k. 127—131. o.; Contamine, P. : Guerre, état et société á la fin du moyen age. Etudes sur 
les armées des rois de France 1339—1494. Paris-La Haye. 1972. Mouton, 216—217. o. 
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szaporodó csatavesztései a korábban lenézett gyalogosokkal szemben. 
Elegendő, ha itt utalunk a svájciak morgarteni és sempachi diadalaira 
(1315, illetve 1386), a flandriai polgármilíciák első és hosszú ideig 
egyetlen győzelmére Courtrainál (1302), vagy az egyre megszokot
tabbá váló angol íjászsikerekre (Crécy — 1346, Poitiers — 1356, Al-
jubarotta — 1385, Aginoourt — 1415 stb.), végül a cseh huszita szekér-
varas gyalogság új forradalmi hadművészetére. (Vitkov-hegy — 1420, 
Malesov — 1422, Ústi Nad Labem — 1427 ) 

Az új típusú gyalogság azonban még nem tudta kiszorítani a nehéz 
páncélos lovasságot, még sehol sem vált a hadseregek fő erejévé, 
így a török ellen sem ezek, hanem a régi típusú lovasság és gyalog
ság vette fel a küzdelmet. 

A katonai válságot a korszak legerősebb és legtipikusabb hadereje, 
a francia sereg helyzete is visszatükrözi. Gerincét alig valamivel több, 
mint 2000, a határvidéken szolgáló nehézlovas és 1000—1200 gya
logos alkotta. Ezek királyi zsoldban állottak. E csapatokat a nagybir
tokosok magánkatonasága, a városi csapatok és a szinte teljesen el
avult általános milícia, az ún. arrière-ban egészítette ki.12 Háborúban 
mind a zsoldban tartott katonaság, mind a milíciák létszáma jelentő
sen megnövekedett — 1385-ben pl. 17 000 lovas és gyalogos állt a 
királyi zsoldban —, ám ez az állapot csak rövid ideig volt fenn
tartható. 

Magyarország katonai helyzete még ezt a színvonalat sem tudta 
megközelíteni. A hadsereg fő erejét a nagybirtokosok bandériumainak 
harcos familiárisai és a király csekély számú zsoldosa és familiárisa 
képezte.13 Ezeket szükség esetén a nemesek és az országlakók általá
nos felkelése, a harcértékét szinte teljesen elvesztett generalis exerci-
tus, a székelyek és kunok könnyűlovas csapatai és a városi hadak 
egészítették ki. A sereg nem volt korszerű: a nehézlovasság, kis 
létszámú, alig néhány ezer főre becsülhető; ütőképes gyalogsággal 
egyáltalán nem rendelkezett; az új fegyvernem, a tüzérség pedig csak 
a XIV. század végén jelent meg. Sem a hadkiegészítési rendszer, sem 
a hadászati és harcászati vezetés nem érte el a kor legfejlettebb szín
vonalát. Hiányzott a megfelelő hadkiegészítési apparátus, a központi 
hatalom pedig gyenge volt. Zsigmond ugyanis még nem szilárdította 
meg uralmát, politikailag és katonailag egyaránt az őt támogató bá
róktól függött. A magyar hadsereg tehát sem minőségileg, még kevés
bé mennyiségileg nem érte el az oszmán török hadak harcértékét. 

A hadsereg viszonylagos elmaradottságát jelentős részben gazdasági 
tényezőkkel magyarázhatjuk. A fejlettebb országokhoz képest tőke
szegény Magyarország nem tarthatott fenn korszerű hadsereget. A tö
rök háborúk fokozódó pénzügyi és gazdasági követelményei még in-

12 Contamine : i. m. passim. ; Lot, F. : L'art de la guerre au moyen age en Europe et au 
Proche Orient. Tom. 2. Paris, 1948., 238—247. o. 

13 Breit, J.: A magyar nemzet hadtörténete. Kilencedik rész. I. Mária, II. (Kis) Ká
roly és Zsigmond kora. 1382—1437. Budapest, 1935. Grill, 227. o.; Erdélyi, Gy. : A magyarok 
hadszervezete és hadvezetési művészete ezer éven át. 4. kiad. Budapest, 1944. 100—142. o. ; Az 
egyetemes és magyar hadművészet története, összeállította a Hadtörténeti Intézet munka
közössége. 1. köt. Budapest, 1959., 119—124. o.; Deér, J. : Zsigmond király honvédelmi politi
kája. Budapest, 1936., 91. o. 
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kább növelték az ország gazdasági nehézségeit, s ez a tény csakhamar 
szinte megoldhatatlan feladat elé állította a politikai és katonai ve
zetést. 13/a 

A XIV. század kilencvenes éveiben ennek a magyar hadseregnek 
kellett megállítania a mindaddig feltartóztathatatlanul előretörő török 
hadakat. A fiatal Zsigmond súlyos, a magyar állam sorsára kiható al
ternatíva előtt állott: hogyan fogadja az ország határaihoz érkezett 
hóditókat? Az ország korábbi hatalmi státusza, katonai potenciálja, 
valamint a keresztény ideológia egyaránt kizárta az azonnali meghódo
lás! A keresztény, lovagi szellemben nevelkedett, saját, személyét 
és méltóságát mindenkor túlzottan is becsülő király a maga szemé
lyében is csak egy utat választhatott: harcolni a török hódítás ve
szélye ellen.14 

Valóban, Zsigmond egész hosszú uralkodása alatt szinte egyetlen 
olyan pillanatot sem találhatunk, hogy ne a váltakozó hevességgel ví
vott harc, a kimondott vagy ki nem mondott hadiállapot jellemezze a 
török—magyar viszonyt. A magyar és az európai történetírás soha
sem kérdőjelezte meg ezt a politikát. Többnyire csupán azért bírálta 
Zsigmondot, hogy nem fordított kellő gondot e politika következetes 
végrehaj tására.15 

Több mint félezred év távlatából azonban nem ítélkezhetünk eny-
nyire sommásan. Meg kell vizsgálnunk egyfelől, hogy valóban ez 
volt-e az egyetlen járható út a török probléma megoldására, másfelől 
pedig ténylegesen elmarasztalható-e Zsigmond „nem következetes po
litikájáért"? Bevezetőnkben csupán az első kérdésre igyekszünk vá
laszt adni, Zsigmond török politikájának átfogó értékelését természe
tesen csupán a tények beható elemzése alapján adhatjuk meg. Ha el
tekintünk attól, hogy a keresztény ideológia a törökkel szemben min
den megegyezési kísérletet eleve visszautasított, lényegében véve a kö
vetkező alternatívák szerint alakulhatott volna a törökkel szembeni 
viszony, hozzátéve hogy valamennyi alábbi alternatívára találhatunk 
gyakorlati példát. 

13/a A honvédelem gazdasági és társadalmi alapjainak elemzésére jelen tanulmányunk
ban nem kívánunk kitérni. Lásd erre nézve Rázsó Gy. : A zsoldosság társadalmi és gazda
sági alapjai és típusai Magyarországon a XIV—XV. században. HK. 1962. 2. sz.; Kublnyi A.: 
Die Auswirkungen der Türkenkriege auf die zentralen Städte Ungarns bis 1541. (Die wirt
schaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege. Hrsg. v. O. Pickl. Graz 1971., 201—220. o. 

14 Vélemények Zsigmond török politikájáról és hadvezéri adottságairól: „Zsigmond 
meghalt anélkül, hogy a törökök elleni terveit megvalósíthatta volna." Mílleker: i. m. 35. 
o. („Zsigmondot még a legjobb akarat mellett sem sorolhatjuk a hadviselés és hadvezetés 
hírneves mes te re i . . . közé.") Breit: i. m. 179. o. („Ebben, vagyis az uralkodó osztály önzé
sében és felelőtlenségében benne rejlik a Zsigmond uralkodásának második felében kiraj
zolódó »védelmi« — de a védelem feladatát nem teljesítő — politika, minden hibájával és 
végzetes felelőtlenségével." (Elekes: Hunyadi. 40. o.) „A passzív védelemre berendezkedő 
király kiépítette a déli védelmi vonalat, de ezzel a török portyázásait nem tudta megaka
dályozni." (Magyarország története. I. k. Szerk. Molnár E. Budapest, 1964. 124. o.) Székely 
György: A külföldi szerzők véleménye általában kedvezőbb, pl.: „Sigismund — im Gegensatz 
zu seinem Vorgänger Ludwig, der für die Türkenbekämpfung nie sonderlichen Intersse 
gehabt hatte — bewies sehr bald, das er für Türkenkriege vollkommen verlustig gehen." 
(Silberschmidt: i. m. 97. o.). 

15 „Zsigmond király nem használta ki helyzetét a törökök visszaszorítására. Uralko
dásának második felében figyelmét teljesen a Nyugat felé fordította, s erőit lekötötték a 
német császárság ügyei, az egyházi kérdések, a huszitizmus elleni harc és a cseh trón meg
szerzése." Szemben Hunyadival, aki „világosan felismerte . . . hogy nem elég a törököket 
távol tartani a magyar föld határától, hanem azokat ki kell szorítani Európából." (Morav-
csik Gy. : Bizánci császárok és követeik Budán. Századok 1961. 6. sz. 843., 845. o.) 
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1. Következetesen ellenséges álláspont — állandó háborús helyzet, 
inkább csak fegyverszünetnek tekinthető békékkel megszakítva: 
Magyarország, Ausztria, Spanyolország, Lengyelország, Oroszor
szág, Perzsia, vagyis Spanyolországtól eltekintve a törökkel köz
vetlenül határos tekintélyesebb kontinentális országok. 

2. Lényegében ugyancsak ellenséges, ugyanakkor rugalmasabb 
együttműködésre is kész politika — a háborús és viszonylag bé
kés időszakok váltakozása; Velence és Genova, vagyis a kereskedő 
tengeri hatalmak. 

3. A török függésbe torkolló ingadozó reálpolitika — kezdeti ellen
állás után a török fennhatóságba való belenyugvás: Szerbia, 
Vlachia, Erdély és a többi délkelet-európai és kisázsiai ország. 

4. Egyenrangú szövetség a törökkel — Franciaország. 
Magyarország földrajzi és katonai helyzete eleve kizárta a máso

dik és harmadik alternatíva gyakorlati megvalósítását. A történelem 
bizonysága szerint az elsőt, a feltétlen ellenségeskedést választották. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a mohácsi vereség után jelen
tős pártja támadt a törökkel való megegyezésnek is. Ekkor viszont már 
elkéstek azzal, hogy egyenrangú félként tárgyaljanak, így csak a török 
függőség, eleinte burkolt, majd később nyílt elismerése maradt.1(i 

Feltehetőleg ebből kiindulva vázolta fel legutóbb Perjés Géza a 
Kortárs hasábjain egy, látszólag reálisabb politika programját. Mivel 
Perjés tanulmánya régóta vajúdó problémát igyekszik újszerűen meg
válaszolni, magunk is indokoltnak látjuk, hogy — akár a többi alter
natíva elhanyagolása árán is — részletesebben foglalkozzunk a török 
szövetség potenciális lehetőségével, annál is inkább, mert a XV. szá
zad első évtizedeiben az erőegyensúly még nem billent teljesen az 
oszmánok oldalára. így a szövetségi politika elméletben reálisabbnak 
látszott, mint a mohácsi vereséget követő években. 

A XIV. század végétől egészen Mátyás haláláig a török birodalom 
potenciális fölénye nem tudott döntően érvényesülni Magyarország
gal szemben. így hazánk értékes szövetségesnek látszott a Fényes 
Porta előtt. Tudunk arról is, hogy Mátyás valóban kapott kedvező 
szövetségi ajánlatokat.18 Egy esetben pedig, Hunyadi diadalmas hosz-
szú hadjáratát követően, teljesen biztosak lehetünk abban, hogy Mu
rád szultán nagyon is komolyan tette meg rendkívül előnyös aján
latát, s a maga személyét tekintve teljesen letett Magyarország meg
hódításának gondolatáról.19 

A törökkel szembeni viszonylagos erőegyensúly fenntartása s az 
ebből fakadó kétoldali passzív politika pedig lehetőséget adott Má
tyásnak aktívabb nyugati hódító politikájára. Azt is jogosan feltéte-

16 Nagy L. : Be th len Gábor a függet len Magyarországér t . Budapes t , 1971., 33—34. o. 
17 Perjés G. : Útszél re vetet t ország. Kor tá r s , 1971. 11—12. sz. 1972. 1. sz. 
18 1467-ben, 1473-ban, 1477-ben, 1489-ben folytak — többny i re tö rök kezdeményezés re — 

b é k e - vagy fegyverszünet i t á rgya lá sok Mátyás és a szu l tánok között . (Fraknói V. : Hunyad i 
Mátyás k i rá ly . 1440—1490. Budapes t , 1890., 167—168., 232—234., 286—287. o.; Nekleton—Fischer, 
S. : The foreign re la t ions of T u r k e y 1481—1512. U r b a n a 1948., 23—25. o. Vaughan: i. m. 31— 
32. o.). 

19 Az 1444-ben megkötö t t szegedi béké re gondolunk. L á s d : Angyal D. : A szegedi béke 
1444. Budapes t , Szemle, 1910.; Pali, F r . : A u t o u r de la croisade de V a r n a : la quest ion de la 
pa ix de Szeged et de sa r u p t u r e (1444.). Bucures t i , 1941. I m p . Nat . 15. o. Caccamo, D . : Euge
n i c IV. e la Crociata di Varna . Roma 1956. Rossi, 69—74. o. 
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lezhetjük, hogy — főleg 1402 után — Zsigmonddal is szívesen szö
vetkezett volna bármelyik török trónkövetelő. (L. erre nézve I. Szü
le j mán rendkívül kedvező szerződését a Magyarországnál lényegesen 
csekélyebb katonai erőt képező Bizánccal.20) 

A török birodalom struktúrája s következésképp politikai vezetése 
viszont csak időleges megoldásnak tekintette e szövetségeket. A szul
tánok országa még a feudális társadalmi rend megteremtése után sem 
vesztette el teljesem nomád katonai parazita jellegét. Egyensúlyban tar 
tásához a már meghódított területek belső erőforrásai sohasem voltak 
elégségesek, a feszültségeit kizárólag újabb és újabb hódítások oldhatták 
fel.21 Ebből következik, hogy amikor a birodalom elérte katonai lehe
tőségeinek határait, a hanyatlás szinte azonnal megindult. 

A szultánok következetes és kérlelhetetlen hódító politikáját tehát 
nem is annyira vallási és személyes jellegű tényezők, mint inkább több-
kevesebb élességgel felismert politikai és gazdasági szükségszerűség irá
nyította. Olyan példákat is ismerünk, amikor egy-egy hadjárat meg
indítására a hadsereg bírta rá az uralkodót. Ez a helyzet Musza halála 
(1413) után, a gházik befolyásának elvesztésével sem szűnt meg. Sze
repüket átvették a janicsárok, akik 1525-ös felkelésükkel a leghatal
masabb szultánra, II. Szulejmánra is rákényszerítették akaratukat.22 

Mindebből joggal vonhatjuk le azt a következtetést, hogy bármilyen 
szándék is vezette az egyes szultánokat a magyar szövetség megköté
sére, ez aligha gátolta volna meg őket abban, hogy előbb-utóbb meg 
ne hódítsák az országot. Ami pedig a szövetségi szakaszt illeti, hazánk 
— éppúgy, mint Szerbia, vagy a Havasalföld — arra kényszerült vol
na, hogy fegyveres támogatást nyújtson az oszmán hódításokhoz. 

Feltevésünket az alábbi tények, illetve jelenségek látszanak bizo
nyítani : 

a) Magyarország és az oszmán birodalom katonai potenciálja jelen
tős eltérést mutatott hátrányunkra, ez a török hódító politika fentebb 
vázolt sajátosságait figyelembevéve önmagában is kizárta az egyen
lőségi alapon nyugvó tartósabb magyar—török: együttműködést. 

b) Hazánk még éppen beleesett az oszmán hadsereg hatókörzetébe. 
Perjés Géza egyik korábbi tanulmányában2 3 elemezte a török haderő 
akciórádiuszának problémáját, a XIV—XVII. században. Következte
téseit az alábbiakban foglalhatjuk össze:24 az oszmán hadsereg leg
korábban áprilisban gyűlhetett össze Konstantinápolyban, s legko
rábban május elején indulhatott Magyarország felé. Belgrádot általá
ban július derekára érték el a török csapatok, akiknek azután csupán 
három, három és fél hónap állt rendelkezésükre, mivel Kászim nap
jára — október 26 — be kellett fejezni a hadműveleteiket, hogy a 
messzi Anatóliában élő harcosok idejében visszatérjenek otthonukba. 
Ez annyi időt biztosított számára, ami általában elegendő volt arra, hogy 

20 Baker: i. m. 225—227. o. 
21 Werner: i. m . 74—76. o.; Elekes: H u n y a d i 17—19. o. 
22 Weissmann: i. m. 41., 43. o. ; lorga: Geschichte des Osmanischen Reiches. II . 136— 

139. o. 
23 HK. 1966. 862—391. O. 
Î4.UO. 865—868. O. 

— 409 — 



Magyarországon eredményes harcokat vívjanak, másfelől viszont 
szinte kizárta a távolabbi hódításokat, még abban az esetben is, ha 
feltesszük, hogy Magyarország nem ellenséges, hanem szövetséges ha
talom. Mindebből két következtetést vonhatunk le : 

A török birodalom még Magyarország segítségével sem lett volna 
képes további tartós hódításokra, a birodalom bukása tehát hazánkra 
nézve is súlyos következményekkel járt volna. 

Perjés fentebb vázolt gondolatmenete egy későbbi korszak viszo
nyaiból indul ki — Bizánc és Belgrád török kézben van már —, Zsig
mond Magyarországa tehát lényegesen kedvezőbb helyzetben védekez
hetett az oszmán hódítással szemben, az is figyelemreméltó másfelől, 
hogy bár a török hadak 1453 előtt Bizánc helyett Drinápolyban gyü
lekeztek, éppúgy július derekán érték csak el Belgrádot, mint utó
daik.25 

c) A diplomáciai eszközök, így az ideiglenes szövetségkötés, mind
végig előkelő helyet kaptak a török politika és hadászat megtervezésé
ben. A török XIV—XVI. századi hódításait elemezve, ezekben óhatat
lanul bizonyos szakaszokat fedezhetünk fel. A rendelkezésünkre álló 
adatok alapján nem dönthetjük el, hogy e fázisok kialakításában mi
lyen arányban vett részt a véletlen, a hagyományos nomád hódító 
politika és a tudatosság, annyit azonban már is megállapíthatunk, 
hogy az alábbi alternatívák valamennyi a törökkel szomszédos európai 
állam török harcaira érvényesnek látszanak. (N. B. a törökök ázsiai 
kapcsolatait nem elemeztük.) 

1. Török portyázok jelennek meg a határon, állandó betöréseikkel 
lekötik az ellenséges ország fegyveres erőit, felmorzsolják morális és 
fizikai ellenálló erejét. (Szerbia: 1360-as évek második fele — 1389: 
Havasalföld: 1380 körül — 1390-es évek, Bulgária: 1365—1393, Ma
gyarország: 1393—1526.) 

2. Reguláris török hadsereg hódítási kísérlete. (Szerbia: 1389. Ha
vasalföld: 1394, Bulgária: 1393, Magyarország: 1456, 1526.) 

3. Hűbéri függés. (Szerbia: 1389—1459, Havasalföld: 1398—1711, 
Bulgária: azonnal, közvetlenül török fennhatóság alá került, Magyar
ország: 1526—1540, Szapolyai János, majd 1541—1690, Erdélyi feje
delemség.) 

4. Teljes hódoltság. (Szerbia: 1459—1820, Bulgária: 1393—1878, 
Románia: 1711—1858, Magyarország: 1541—1686.) 

A török hadsereg potenciális lehetőségei, valamint a török politika 
sajátos szakaszos hódítási sémái egyértelműen azt látszanak bizonyí
tani, hogy bármilyen magyar—török szövetség csak ideiglenes megol
dást hozhatott volna, amely óhatatlanul török vazallitáshoz, majd ké
sőbb a birodalomba való bekebelezéshez vezetett volna. 

Ez utóbbi perspektíva nyilvánvalóan nem volt kedvező. Igaz, a 
török hódítás még nem jelentett „nemzethalált" — szinte egyetlen 

25 1440 június végén, vagy július elején kezdődhetett Belgrád ostroma. (Teleki J. : A 
Hunyadiak kora Magyarországon. Pest. 1852. Emich — Eisenfels, I. 224—225. o. — „Phoebus 
szekere pedig az ikrek mezején haladt, midőn a törökök császára rettenetes ostrommal szál
lotta meg Nándorfejérvárát." (Thuróczi J. : Magyar Krónika. Ford. Geréb L. Budapest, 1957. 
153. o. Belgrád 1456-i ostromáról.) 
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jelentősebb meghódított nem török fajtájú nép sem olvadt bele a 
törökségbe —-, ám mint ezt a délkelet-európai államok, köztük Ma
gyarország szomorú példája mutatja, több évszázados gazdasági és tár
sadalmi elmaradással, több milliós embervesztességgel járt. 

Ügy véljük, megállapíthatjuk tehát, hogy a török szövetség politi
kája nem lehetett járható út Magyarország számára. Hozhatott ugyan 
bizonyos, inkább taktikainak tekinthető eredményeket, mint pl. Má
tyás alatt a viszonylagos „békés egymás mellett élés" évtizedei, vég
leges megoldást azonban semmiképp. A taktikai lehetőségeket sem 
szabad azonban lebecsülni. Nézetünk szerint ugyanis a törökkel szem
ben nem az állandó aktivitás, a fizikai és pszichikai fenyegetés és fe
szültség politikája volt célravezető. A török mint katonaállam, erre 
sohasem reagált érzékenyen, a háborúk az ellenfelek számára súlyos 
megterhelést, az oszmánoknak ellenben a birodalom fenntartásához 
szükséges akciót, zsákmányszerzést, energialevezetést jelentettek. 

A megoldást a török terjeszkedési útjának lezárásában találhatjuk 
meg. Ehhez szilárd vegvárrendszier, megfelelő nagyságú és színvonalú 
reguláris hadsereg és milícia,26 valamint megbízható szövetségi rend
szer kívántatott. Mindez elvette volna a további török hódító lehe
tőségeket, amelyek, mint láttuk, a birodalom létalapját képezték, s 
ez ma még pontosan fel nem mérhető módon az egész oszmán állam 
belső fejlődésére is kihatott volna. 

Zsigmond — vagy akár Hunyadi János és Mátyás — török politiká
ját sem szabad tehát egyoldalúan, csupán aktivitásuk szempontjából 
megítélnünk. Inkább azt kell megvizsgálnunk, hogy ez a török poli
tika az adott korszak reális lehetőségeit tekintve, mennyire szolgálta 
a nagy és általános politikai és hadászati célt: az ország déli határai
nak biztosítását. Ennek eszközei természetesen sokfélék lehettek : hoz
zájuk tartozott nagyszabású támadó hadjáratok megszervezése, de 
ugyanakkor kedvező fegyverszünet, vagy béke megkötése is. 

A támadó stratégia kudarca: 
Nikápoly és következményei 

(1391—1402) 

Zsigmond alig néhány esztendővel trónra lépése után már szembe
került a török fenyegetéssel. A rigómezei győzelem megnyitotta az 
oszmán hódítók előtt a Magyarországra vezető utat, s már 1391-től 
kezdve megindultak és egyre sokasodtak a török portyák.27 A dél
keleti területek lakossága szinte védtelenül és tehetetlenül szenvedte 
el a kegyetlen csapásokat. A határvédő bánságok —- sói, ozorai, ma-
csói, Szörényi — katonasága sem tudta megakadályozni, hogy a tö
rökök be ne törjenek az ország területére. Az ellenállást megkönnyí
tette viszont, hogy Zsigmond ingatag uralma már átvészelte az ellen-

26 Bár a milícia fogalmát mai értelemben csak a XVIII. század végétől használjuk, a kü
lönféle nem hivatásos feudális katonaelem összefoglaló elnevezésére alkalmazhatjuk. 

27 Lásd a 2. jegyzetet. 
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séges nápolyi párt első támadásait és pillanatnyilag nem dúltak 
belső harcok az ország területén.28 Ez lehetővé tette, hogy azonnal 
viszonylag jelentős erők szálljanak szembe a pusztítókkal. A határ
védő bánok — Losonci László erdélyi vajda,29 Losonci István, majd 
Lackfy György macsói,30, Perényi István szörényi31 és Bebek Detre 
horvát—szlavón—dalmát bán,32 valamint Kanizsai István székely
ispán33 — csapatai mellett forrásaink tanúsága szerint számos nagy
birtokos bandériuma is a délvidékre került, így okleveleink megem
lékeznek a Kanizsai,34 Szentgyörgyi gróf,35 Pásztói,36 Sárói,37 For-
gách,38 Perényi,39 Rozgonyi,40 Marcali,41 Csáky,42 Garai,43 Bátori,44 

Debrentei45 és más főrangú családok több tagja és nagyszámú megyei 
nemes46 törökellenes harcairól. 

Az első jelentősebb — egyébként forrásaink szerint sikeres — ösz-
szecsapás a szerémségi Frankavilla (Nagyolaszi) mezőváros mellett zaj
lott le 1391 júniusában, amikor Maró ti János és Losonci István csa
patai török portyázó hadat vertek szét.47 

Zsigmond, bár nem mérte fel a török veszélyt a maga rettenetes 
nagyságában, mégis erélyesen és megfelelő ellenintézkedésekkel rea
gált a betörésekre. Felismerte, hogy a két legfontosabb feladat a vé
gek megerősítése és a töröknek még ellenálló déli szomszédok — el
sősorban a havasalföldi román fejedelemség — támogatása. Igyekezett 
megerősíteni a déli végvárakat, az itt található magánvárakat — mint 
pl. a Garaiak Dettos-földje nevű várát,48 elcserélte velük egy másik 
birtokra és királyi várrá téve beleillesztette az akkor még csak csí
ráiban létező végvárrendszerbe. 

A Havasalföld irányába élénk és támadó jellegű katonai tevékeny
séget fejtett ki a magyar uralkodó. Három ízben — 1392-ben, 1394-
ben és 1395-ben — személyesen vezetett hadat, máskor csak vezé
reit, illetve csapatait küldte a szívósan védekező Mircea havasalföldi 

28 Schönherr Gy. : Az Anjou-ház örökösei . Budapes t , 1895. 402—405. o.; Magyarország 
tö r téne te . I. 124. o. 

29 Zsigm. oki . I. 3801., 3814., 3906. 
30 Milleker: i. m. 11. o. ; Zsigm. oki . 3913, 2813. I. 
31 Zsigm. oki . 2535. I. 
32 Zsigm. oki . I. 2452. 
33 Zsigm. oki. I. 3252, 3747, 3820, 3875, 3959. 
34 Zsigm. oki . I. 3844, 4190.; Wagner, C. : Analec ta Scepusü 317. o. 
35 Zsigm. oki . I. 4003. 
36 Zsigm. oki . I. 3113. 
37 Milleker: i. m. 5—7. o.; Breit: i. m. 46. o.; Zsigm. oki. I. 2543. 
38 Zsigm. oki . I. 3446, 3601. 
39 Milleker: i. m. 8—12. o. 
40 Zsigm. Okl. I. 4217, 4238. 
41 Milleker: i. m . 10. o . ; Zsigm. okl . I. 5302, 4663. 
42 Uo. 
43 Zsigm. okl. 4698, 4756. 
44 Zsigm. okl . I. 3824. 
45 Zsigm. okl . I. 2407. 
46 Szeretvai Pé t e r és Lász ló : Zsigm. okl . 2454, Mycus fia J á n o s (megszökött a hadból) 

(2543), Marót i J ános (2605), Berzéte Miklós és László (2813), Csicseri Fe renc (2837), Merei 
László, tes tvére i és unoka te s tvé re i Sárói P é t e r h a d á b a n több h a d j á r a t b a n is részt ve t tek 
<2908), Kál la i Miklós (3120), Marnav iv ius Goyfco (3351), Szarvaskői Benedek (3431), Ben-
csencsi J ános (3804), B a r á t k a i Lőr inc és J á n o s (4019), Semsei László (4119). 

47 Milleker: i. m. 7. o . ; Kupelwieser: i. m. 9. o. 
48 Zsigm. okl . 2421. — 1408-ban pedig együo oklevelében n y o m a t é k o s a n u ta l a v á r a k 

fon tosságára : „Ex edif icat ione et cons t ruc t ione c a s t r o r u m et for ta l i t io rum r e g n u m quodsum-
q u e imaioris efficitur potes ta t i s et regnlcole in maior i et ube r io r i pacis t ranqui l l i t a te a tque 
v e r a r e . " (Zsigm. okl. II/2. 7711.). 
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fejedelem segítségére.49 E harcok váltakozó eredménnyel folytak, a 
legsikeresebbnek az 1395-i hadjárat bizonyult, amelyben a fontos Kis 
Nikápoly várát elfoglalták az egyesült magyar—román hadak.50 Ha
marosan be kellett azonban látni, hogy az ország magárahagyatva, 
vagy nem jelentékeny szövetségesek segítségére támaszkodva, nem 
érhet el tartós eredményt. Már 1394-ben Frangepán Iván vegliai gróf 
Zsigmond megbízásából előkészítő tárgyalásokkal kezdett a velencei 
Signoriával egy törökellenes szövetség dolgában.51 Egy évvel később 
pedig Kanizsai Miklós vezetésével fényes követség indult VI. Károly 
párizsi udvarába, hogy a francia főnemességet megnyerje egy újabb 
keresztes háború gondolatának.52 

Zsigmond és követeinek fáradozása nem maradt eredménytelen. 
A francia király egyik leghatalmasabb hűbérese, Merész Fülöp, bur
gundi herceg ígéretet tett rá, hogy fia, Jean de Nevers vezetésével 
tekintélyes sereget küld, Zsigmond segítségére. Az óvatosabb Velence 
azonban csupán néhány gályával kívánta elősegíteni a hadjárat si
kerét, Európa többi országából pedig legfeljebb néhány ezer önkéntes 
jelentkezésére lehetett reálisan számítani. 

A fenti eredmények nem kizárólag a magyar diplomácia érdemének 
tekinthetők. 

A törökellenes hadjárat szükségességét nem is Zsigmond, hanem 
a még Magyarországnál is szorultabb helyzetben levő Bizánc ural
kodója, II. Manuel császár ismerte fel, és az ő nevéhez fűződtek az 
első, igaz nem sok eredménnyel kecsegtető kezdeményezések is.5"' 
Zsigmond és Manuel terveit nagyban elősegítette, hogy a törökelle
nes szövetség vallási jelleget ölthetett és keresztes hadjáratként szer
veződhetett. Bár az utolsó „szentföldi" birtok, Accra 1291-ben az 
egyiptomi szultán kezébe került, a keresztes háborúk gondolata to
vábbra sem halványult el az európai köztudatban. A lovagrendek 
vezetői, a kis keleti katolikus királyságok diplomatái — mint a cip
rusi Philippe de Mezières55 —, kalandra, dicsőségre és zsákmányra vá
gyó francia és olasz hercegek, a hagyományos aktív keleti politikát 
folytató francia udvar és mindenekelőtt a pápaság ápolta ezt az ideo
lógiai, kereskedelmi és hódítási ösztönző erőből táplálkozó hagyo
mányt.56 Az eszme, számos gyakorlatilag megvalósíthatatlan hadászati 
tervtanulmányban5 7 és néhány rablóhadjáratban realizálódott a XIV. 
században. [1344. Izmir (Szmirna) elfoglalása, 1345. Humpert de Vienne 
égei-tengeri hadjárata, 1365. Pierre de Lusignan ciprusi király ki-

49 Breit: i. m. 535. o . ; Wertner, M.: A n ikápoly i had já ra t . HK. 1925. i. sz. 31—35. o. 
50 lorga: i. m. 214—216. o ; Kupelwieser: i. m . 11—12. o. 
51 Monumenta spectantia história slavorum meridionalium. Ed. S. Ljubié. Zagrabiae 

1868. IV. 305—306. o. (továbbiakban Ljubič.) 
52 Wertner: i. m. 1926., 36—37. o. és az ot t felsorolt i roda lom. Továbbá Kling, G.: Die 

Schlacht bei Nikopol is i m J a h r e 1396. Berl in, 1906. N a u c k , 3. o. 
53 Atiya, A. : T h e Crusade in the la te r Middle Ages. London, 1938., 374—375. o. 
54 Barker: i. m. 138. o . ; Silberschmidt: i. m. 99. o. 
55 Működésé re lásd lorga, N. : Phi l ipe de Méziéreš (1325—1405.) ou la Croisade au XVe 

siècle. Par i s , 1885.; Atiya: i. m. pass im. 
56 Atiya, A . : Crusade , c o m m e r c e and cu l ture . Bloomington , 1962. Ind i ana Univ. P r e s s . 

134. O. 
57 RÓ2SŐ Gy.: A lovagi hadse regek s t r a t ég iá jának n é h á n y kérdése , HK. 1960. 2. sz. 

74—77. o.; Erdmann, C : Die En t s t ehung des Kreuzzugsgedankens . Berl in, 1935. Gruy te r , 
182—188. o. 

2 Hadtör téne lmi Közlemények — 413 — 



rabolja Alexandriát, 1390. Louis de Bourbon herceg genovai támoga
tással megtámadja Tuniszt.58] 

Az 1396-ban létrejött hadjárat megszerveződéséhez az is hozzájá
rult, hogy francia győzelemmel véget ért a százéves háború első 
felvonása, a magát győzhetetlennek érző francia nemesség így szí
vesen hajlott a tradicionális keleti politika felelevenítésére. 

A francia ígéret, valamint a IX. Bonifác avignoni pápa felhívása a 
keresztes hadjáratra és a várható önkéntesek megteremtették az 
1396-os támadó hadjárat lehetőségeit. A francia segélyhad azonban 
még távolról sem oldott meg minden problémát. Arra nem lehetett 
reálisan számítani, hogy akár Lengyelország, akár Németország, Ang
lia, vagy az ibériai félsziget királyságai hatalmi súlyuknak megfele
lően támogatják a vállalkozást. Részükről csupán összességében 1—2 
ezer harcosra számíthattak. A havasalföldi román fejedelemség ezzel 
szemben megbízható szövetségesnek látszott. A nagy kérdőjel Velence 
magatartása volt. A „tengerek királynőjének" aktív segítsége nélkül 
pedig a hadjárat eleve kudarcra volt ítélve. A török birodalom hely
zete ugyanis még nem szilárdult meg a Balkánon. A sereg gerincét 
alkotó hűbéres szpáhik és a törzsi harcosok zöme Anatóliában élt, így 
egy erős hajóhad elzárhatta volna előlük a Boszporuszt és lehetőséget 
nyújtott volna a szárazföldi keresztes seregek számára, hogy Európá
ban hadászati sikereket arassanak. Velence azonban óvatoskodott. 
Nem állt teljes súlyával a vállalkozás mellé, eleinte udvariasan visz-
szautasította Zsigmond ajánlatát, sőt a doge leszögezte: „sem igazi 
okunk, sem más ésszerű és becsületes magyarázatunk nincs arra, hogy 
belépjünk az említett szövetségbe."59 Egy évvel később, 1394-ben már 
kissé tovább ment a Signoria: „amennyiben a többi keresztény feje
delem és közösség is (megteszi kötelességét), úgy mi is . . . mivel a mi 
támogatásunk egyedül nem elegendő."60 (Kiemelés — R. Gy.) 1396 
áprilisában már konkrét ígéretekig is elmerészkedett: négy jól fel
szerelt hadigályát kívánt Zsigmond rendelkezésére bocsa j tani, ha 
a hadjárat valóban létrejön.61 Velence tartózkodó állásfoglalásának 
okainál érdemes elidőznünk, annál is inkább, mivel a törökellenes szö
vetségek tragikuma éppen abban rejlett, hogy a két leginkább érintett 
és katonailag is legerősebb hatalom, Velence és Magyarország sohase 
tudta szinkronba hozni politikáját. 

Velence török politikája lényegesen eltért Magyarországétól. Nem 
volt közvetlenül határos az oszmánokkal, így nem fenyegette a török 
megszállás veszélye sem. Gazdasági érdekei a Levantéhoz láncolták, 
így minden törekvése arra irányult, hogy megvédje keleti birtokait és 
kereskedelmi összeköttetéseit, s valamiféle modus vivendi-t alakít
son ki az oszmánokkal.61/3 

58 Atiya: Crusade, commerce, 101—106. o. 
59 ,,Quod et propter lustám causam et plures alias rationabiles et honestas non videtur 

necessarium intrare ad tractatum ligae." (Ljubič: IV. 305—306. o.) 
60 „Ad factum autem auxilii, quocienscumque alii principes et communitates mundi, 

qui et que prebere possunt favorem huic bono propositio et deliberation! sue serenitati, se 
disponent ad praabendum de favoribus qui prebeti poterunt, quia noster solus insufiiciens 
esset" (Ljubič: IV. 335—336. o.) 

61 Ljubič: IV. 363—365. o. 
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Velencét egyéb kérdések is aggasztották. Nem bízott a keresztes 
hadjárat megszervezésében, még kevésbé sikerében, s azt sem kívánta, 
hogy Magyarország túlságosan megerősödve kerüljön ki a háborúból. 
A két országot ugyanis elidegenítette egymástól Dalmácia hovatarto
zásának kérdése. A dalmát városok megszerzése már a XIII—XIV. 
században több háborút robbantott ki a két ország között, s most a 
török megjelenésével a kérdés még jobban kiéleződött. 

Velence helyes stratégiai érzékkel felismerte Dalmácia fontosságát, 
s azt is, hogy a távoli Magyarország nem tudja megvédeni a török 
hódítóktól. 

Velence távolmaradása és Bizánc gyengesége kizárta, hogy a had
járat döntő eredményeket érhessen el. A négy velencei és két bizánci 
hadigálya természetesen nem látszott elegendőnek, hogy megakadá
lyozza a török csapatok európai áthajózását. 

Bár a szárazföldi sereg a kortársak szemében páratlan erősnek 
tűnt, mégsem lehetett arra számítani, hogy döntően megveri az osz
mánokat. A sereg francia része 1396. április 20-án gyülekezett Dijon 
városában. Innen két csoportra oszolva indultak meg Buda felé. A de
rékhad a Duna vonalát követte, fegyvereiket, felszerelésüket és ellát
mányukat 70 hajó szállította.62 

A másik csoport Enguerrand de Goucy vezetésével Lombardián át 
közeledett hazánk felé. A francia kontingens nagyságát a szakiro
dalom 3000—6000 nehézlovasra és hasonló számú kísérőre becsüli, 
magunk a kisebb számot tartjuk helyesebbnek.63 Útközben, vagy már 
Magyarországon csatlakozott hozzájuk a többi keresztes, németek, 
csehek, lengyelek, itáliaiak, János-lovagok és német lovagrendiek, sőt 
angolok is.64 Nem sokat tévedhetünk, ha a nehézfegyverzetű nyugati 
segélyhad létszámát minimálisan 6000, maximálisan 10 000 lovagban 
és fegyvernökben állapítjuk meg. 

Tekintélyes nagyságú fegyveres erő volt ez, a korszak háborúiban 
csak kevés példát találunk ilyen tömegű nehézlovas koncentrációra.65 

A vezetők nagy része is próbált, jeles harcos volt. Elegendő, ha meg
említjük Jean de Boucicaut, Enguerrand de Coucy, a johannita nagy
mester Philibert de Noilles, Guillaume ď Eu. Friedrich von Hohenzol-
lern és Friedrich, Cilľy grófja nevét.66 Ez a lovagi lovasság megfe
lelően vezetve és kellő létszámú és minőségű kiegészítő fegyvernem 
támogatásával a kor bármely hadseregével, így az oszmánokkal is a 
siker reményében vehette fel a küzdelmet. 

Magyarország is felkészült a hadjáratra. Első adatunk a sereg szer-

61/a Velence török politikájára lásd Braunstein, Pftr: Venedig und der Türk. (1480— 
1570.) (Die wirtschaftliche Auswirkungen der Türkenkriege, c. kötetben.), Teke Zs.: A ve
lencei külpolitika főbb vonásai a XV. században. Történelmi Szemle. 1968. 

62 „Die Idee der Venezianer war es mit den Türken einen Kompromiss zu schliessen, 
der einer Machtausgleich darstellen sollte." (Silberschmidt: i. m. 50. o.). 
Hasonlóan vélekedik Kretsohmayr, H.: Geschichte von Venedig. Bde. 1—2. Gotha 1905—1920. 
Perthes. II. 205—211. o. es Thiriat, is. 

63 Kling: i. m. 15—17. o.; Wertner. HK. 1925., 226. o. 
64 Wertner, HK. 1925., 223. o.; Breit: i. m. 62. o.; Kupelwieser, i. m. 14—15. o.; Erdélyi: 

i. m. 144 o.; Razin: i. m. 217. o. 
65 Kupelwieser: i. m. 15. o.; Atiya: i. m. 375. o. 
66 Wertner. HK. 1925., 46—62. o. 
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veződésére május 25-ről datálódik,67 ez még nem valószínű, hogy a 
fősereget érinti, mivel kisebb csapatok állandóan fegyverben álltak 
a folytonos török portyák elhárítására. Tudjuk, hogy június 25-e kö
rül Sárói László „capitaneus generalis" egy sereggel a Krassó folyó 
mellett táborozott,68 az is ismert, hogy Csáky Miklós erdélyi hadai 
július 13-án Torontál megyében szétvertek egy betörő török csa
patot.69 

Júniusban azonban már több perhalasztás és végrendelet jelzi a 
hadjárat közeledtét.70 A francia és egyéb segélyhadak május 24-én 
Bécsbe, június közepén Budára érkeztek.71 Ekkor bizonyára már a 
magyar hadsereg is megkezdhette a gyülekezést. Annyit tudunk 
mindössze, hogy az egyesült hadak július l-e táján több oszlopban 
indultak meg Budáról. Az első lépcsőt maga Zsigmond vezette, serege 
július 13-án még Nagyváradon járt, augusztus 13-ára érte el a gyüle
kező helynek szánt Orsovát.72 

A magyar sereg nagyságáról szóló forrásaink különböző adatokat 
közölnek. Schiltberger 12 000-re,73 a St. Denisi krónika 40 000-re,7'1 

Froissart 60 000-re75 becsüli a sereg létszámát. 
Hasonló eltéréseket találunk a kérdés későbbi feldolgozóinak né

zetei között is: Bánlaki 40 000-re,76 Erdélyi ugyanennyire,77 Kupel-
wieser 30 000-re,78 Wertner—Froissartra és Kőhlerre hivatkozva — 
65—60 000-re teszi a magyar hadsereget.79 Velük szemben a Delbrück-
tanítvány, Kling, csupán 7—8000 magyar harcosról ír.80 A rendelke
zésünkre álló okleveles források valamivel pontosabb becslésre nyúj
tanak lehetőséget. Már Wertner 43 magyar banderiális főurat említ — 
köztük a Kanizsai, Perényi, Maróti, Stibor, Thurzó, Forgách, Jolsvai, 
Kaplai, Bazini, Töttös, Nagymihályi, Sárói (Lévai Cseh), Bebek, Ga
rai, Somkerti, Marcali, Csáki, Rozgonyi, Semsei családok egy vagy 
több tagját.81 

Kutatásait kiegészítve további 50 résztvevőről — 30 főnemes és 20 
gazdag megyei birtokos — sikerült adatokat találnunk. A banderiális 
urakat a következőkben soroljuk fel: Lackfy András,82 Szécsényi 
Frank,83 István Zagora-i gróf,84 Alsólindvai István és László,85 Roz-

67 Zsigmond a hadba szállás mia t t elhalasztja a Badwa iak peres ügyei t (Zsigm. oki. 
4403.) 

68 Milleker: i. m. 12. o. 
6& Ortvay T. : Temes vá rmegye és Temesvá r város tö r téne te . IV. Oklevél tár . Pozsony, 

1896., 216—217. o. 
70 Zsigm. oki. I. 4416, 4423, 4429, 4438, 4471. 
71 Wertner: 226—227. o. ; Kling: i. m. 18. o. (a St. Denis-i k r o n i k a alapján.) 
72 Wertner: 1925., 227—228. o.; Zsigm. oki . I. 4496—4499. 
73 Schiltberger : I. m . 51. o. 
74 Froissart, J . : Cronique . Ed. p a r K e r w y n van Le t tenhove . Bruxel les , 1867—1877. XV. 

315. o. 
75 Id. Kling: i. m. 23. o. 
76 Breit: i. m. 81. o. 
77 Erdélyi: i. m. 144. o. 
78 Kupelwieser : i. m. 15. o. 
79 Wertner. HK. 1925., 245. o. 
80 Kling: i. m. 24. o. 
81 Wertner. HK. 1925., 37—46. o. 
82 Zsigm. okl. I. 4656. 
83 Zsigm. Okl. I. 4514. 
84 Uo. 
85 Zsigm. okl. I. 4545. 
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gonyi István és László,86 Pásztói János,87 Váradi Zsigmond,88 Héder-
vári István és László,89 Macedóniai Miklós és János Simon,90 Forgách 
János,91 Theodor rutén herceg,92 Gersei Pető János és György,93 Ser
kei Dezső,94 Csicseri Ormos, Pál és István95 Remetei István és Miklós96 

és Szeri Posa Péter.97 Tehát, több mint száz banderiális főúr és tehetős 
nemes részvételéről van tudomásunk. Fügedi Erik a XV. századi bárói 
familiák számát kb. 80-ra, felnőtt férfi tagjaikét pedig 350—400-ra 
becsüli.98 E koránt sem teljes felsorolás szerint tehát minden negye
dik-ötödik báró, vagy családtagja harcolt Nikápolynál ! Ez önmagában 
is elfogadhatatlanná teszi Kling és rajta keresztül Delbrück állás
pontját. A korabeli magyar hadseregszervezés viszont kizárta a 
60 000-es, sőt még a 30 000-es sereglétszámokat is. Az ütközet későbbi 
elemzésével is azt kívánjuk bizonyítani, hogy a magyar hadak lét
száma mélyen alatta maradt a források — és a kutatók — becslé
seinek. Ügy véljük, Schiltberger 12 000 magyar harcosa jelentheti a 
minimumot és 18—20 000 fő a maximumot a magyar sereg létszámát 
illetően. Ha a magyarokat 15 000, a nyugati segélyhadakat 8—10 000, 
a havasalföldi csapatokat pedig 8000 főben véljük megállapítani, ak
kor 30—35 000-es sereglétszámot kapunk, ezt mind a korviszonyokat, 
mind pedig a hadjárat — és főleg az ütközet — lefolyását tekintve 
reálisnak fogadhatjuk el. 

A sereg harcértékét, a fegyvernemek arányát és a harcosok egyéni 
képességeit tekintve igen jónak kell mondanunk. 

A főerőt a körülbelül 8000 nyugati és 1—2000 magyar lovagból és 
fegyvernökből álló nehézlovasság alkotta. Mellette a magyar sereg 
döntő többségét könnyűlovasok — és néhány száz gyalogos —, a ro
mánokét gyalogosok képezték, tüzérséget sem a franciák, sem a né
metek nem hoztak magukkal, ugyanígy puskások sem szerepeltek a 
seregben. Ez azonban még nem tekinthető számottevő hátránynak, a 
hosszú íj, a számszeríj és a nagy hadi vetőgépek hatékonysága messze 
felülmúlta az inkább morális, semmint tényleges károkat okozó tűz
fegyverekét. 

A fényes lovagi sereg legfőbb gyengesége az egység és ebből kifolyó
lag a szilárd, határozott és tetterős vezetés hiánya volt. 

Ennek következményei már a hadjárat megtervezésénél jelentkez
tek. Velence — és Manuel is — arra számított, hogy a szultán kis
ázsiai távollétét felhasználva az egyesült sereg a Morava völgyén, 

86 Zsigm. oki. I. 4548. II. 7633, 7134. 
87 Zsigm. Oki. I. 4548. II. 1584. 
88 Zsigm. oki . I. 4543. 
89 Zsigm. Oki. I. 4549. 
90 Zsigm. oki . I. 4653. 
91 Zsigm. oki. I. 4686. 
92 Zsigm. Oki. I. 4796. 
93 Zsigm. oki . I. 5169, 5249, 5297. 
94 Zsigm. Oki. I. 4514. 
95 Zsigm. oki. I. 4530. 
96 Zsigm. Oki. I. 4509, 4510. 
97 Zsigm. oki . I. 5310. 
98 Fügedi E. : A 15. századi m a g y a r a r i sz tokrác ia mobi l i tása . Budapes t , 1970. Házi soksz. 

ny . 11—12. o. (Történet i s tat iszt ikai füzetek.) 
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vagy a Fekete-tenger partján Bizánc felé menetel és igyekszik fel
szabadítani a várost a török ostromgyűrűből. 

Ehhez viszont hiányzott a vezetés céltudatossága és jó helyzetmeg
ítélése. Ennélfogva aprópénzre váltották nagy lehetőségeiket és a kis 
havasalföldi és bulgáriai török helyőrségek — Orsova, Viddin, Rahovo 
— kifüstölésére fecsérelték erejüket. 

Elképzelhető, hogy ez Mircea fejedelem sugalmazására, vagy lega
lábbis érdekében történt. Az is valószínű, hogy Zsigmond is szívesen 
vette az egykori bodonyi és szörényi bánság visszahódítását, ám ezeket 
a szerény eredményeket jóval kisebb erőráfordítással is el lehetett 
volna érni. 

Feltehető, hogy a lovagok minden harciasságuk mellett sem kíván
tak csatát vívni a félelmetes Bajaziddal, s úgy okoskodtak, hogy a 
török fősereg nem merészkedik olyan messze, s így végeredményben 
olcsó sikert aratva nagyobb veszteségek és kockázat nélkül, némi 
zsákmánnyal hazatérhetnek. Ennek ellent mond, hogy amikor a tö
rökök mégis megérkeztek, a franciák minden óvatosságot félredobva 
azonnal megütköztek velük. Ügy véljük, akkor közelítjük meg leg
jobban az igazságot, ha a lovagság alapvető természetéből indulunk 
ki. Nagyon kevés az olyan tehetséges és erősakaratú hadvezér, aki 
akaratát rá tudta erőszakolni bátor, de konok és engedetlen lovag
jaira. A lovag hírnevet és zsákmányt keresett a háborúban. Nem ha
gyott maga mögött egyetlen ellenséges várat sem, mert személyes sé
relmének érezte a harc és a zsákmány elmaradását ." 

A magukat a világ legjobb katonáinak tartó, s győzelmeiktől, vélt 
és valódi dicsőségüktől megmámorosodott francia lovagok nem tartot
ták magukkal egyenrangúnak Zsigmondot és magyarjait, nem érdekel
ték őket a háború hadászati céljai. Csupán harcolni és zsákmányolni 
akartak, a többivel nem törődtek.100 

A hadászati tervezés hiánya súlyos következményekkel járt. A ke
resztes sereg több, mint hat hetet vesztegetett el jelentéktelen várak 
ostromával, s e hibáját még azzal is tetézte, hogy a meghódított erős
ségekben — Viddin, Rahova, Bréchappe (?) — több száz főnyi hely
őrségeket különített ki, ezzel is gyengítve a hadsereg ütőerejét. 

Szeptember 12-re Zsigmond és most már 25—30 000 főre leapadt 
serege megkezdte a Duna menti fontos erősség, Nikápoly (Nikopol) 
ostromát.101 A várat a szultán egyik kedvelt vezére, Toghrán bég erős 

99 A lovagok z s á k m á n y - és dicsőségszomjas t e rmésze té re jel lemző az alábbi ep izód: 
Rober t Knolles angol k a p i t á n y seregével Pár izs k ö r n y é k é t pusztí t ja és fosztogatja. Egyik 
lovagja „ m e g f o g a d t a . . . hogy e lmerészkedik egészen a Saint J acques kapu ig és megdön
geti, . . . ám ny i tva ta lá l ta . Utat ny i to t t ak neki , m e r t az ot t t a r tózkodó u r a k azt hi t ték, va
lami dolga van benn , de a n n a k eszeágában sem volt bemenn i . Miután tel jesí tet te fogadal
m á t . . . v isszafordul t . " H e b e h u r g y a s á g á r a ráfizetett , m e r t egy francia k a t o n a lesből meg
t á m a d t a és levágta. (Froissart, i. m. 98—99. o.) 

100 Csata alat t i v i se lkedésüket Thuróczi így fogalmazza m e g : A f ranc iáka t „esztelen 
vágy szállta meg, hogy megkezdjék a csa tá t . " (Thuróczi, i. m. 81. o.) A csata előtti had i 
tanács ró l pedig Schi l tberger az a l ább iakban számol b e : „Do ba t t der her tzog der Walachy, 
das er im das erst a n r y t e n l ies. Des wol t i m der kun ig er lopt haben . Das e rhö r t der he t r -
zog von b u r g u n y , de r wolt im der e ren n icht g u n n e n n o c h n y e m a n t a n d e r s . " (Schiltberger: 
i. m. 53. o.) 

101 Wertner, HK. 1925., 236. o. Kling ezzel szemben szep tember 8—9-re teszi az os t rom 
kezdeté t , (im. 38. o.) 
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őrséggel, szívósan védte, így az ostrom nem haladt előre.102 Az ütkö
zetig eltelt mintegy két hét alatt csupán egyetlen említésre méltó ese
mény történt: De Coucy kb. 1500 katonával felderítő portyára indult 
Bulgáriába, s itt, ha hihetünk a forrásainknak, lest vetett egy kb. 
15 000 (!) főnyi török csapatnak és azt teljesen megsemmisítette.103 

A vár ostromával egyidőben folytatódott a környék rendszeres ki
fosztása. A lovagok a Balkán ortodox, vagy eretnek lakosságában nem 
a potenciális szövetségest, hanem az ellenséget látták, kegyetlenkedé
seikkel, fosztogatásaikkal csak a törökök malmára hajtották a vizet.104 

A szultánról és hadáról hosszú ideig nem tudtak. Bajazid csapatai
nak egy része Bizánc körülzárásával volt elfoglalva, a többieket pedig 
Anatóliába kötötték le a turkommánokkal vívott harcok.105 Bajazidot 
azonban nem érdemtelenül nevezték villámnak hízelgő udvaroncai. 
Kihasználta a velencei hajóhad gyengeségét, s hadával együtt átkelt 
a Boszporuszon és a keresztesek ellen vonult. 

Nem sikerült azonban meglepnie őket. Zsigmond és vezértársai 
nyilván számítottak a török sereg megjelenésére. A király a tapasz
talt Maró ti János macsói bánt küldte Bajazid elé. A bán osztagával 
egészen az egykori bolgár fővárosig, Tirnovóig hatolt és i t t tudomást 
szerzett Bajazid jelenlétéről.106 A szultán Toghrán bég hírnökétől már 
értesült arról, hogy a keresztesek Nikápolyt ostromolják és mintegy 
40—45 000 főre becsülhető hadával 27-én este már megközelítette az 
ostromlók táborát.107 

A török tábort egy kisebb plató választotta el a keresztesekétől, 
akik így sem a török hadsereg nagyságáról, sem elhelyezkedéséről nem 
tudtak pontos képet kapni. Ezzel magyarázható, hogy egyes források, 
mint például a St. Denis-i krónika szerint a francia lovagok úgy gon
dolták, csupán Bajazid elővédjével állnak szemben, ezért támadták 
meg egymagukban az egész török sereget.108 

Valószínűleg egy másik felderítő osztag — esetleg Ilosvai Leusták 
nádor vezetése alatt — is megközelítette a török tábort, de nem hozott 
megbízható adatokat.109 

Annyit minden esetre tisztán láttak, hogy másnap csatára kerül 
sor. A krónikások színes és tanulságos leírásokban számoltak be a 
keresztesek viharos haditanácsáról, amelyet egyesek a késő éjszakára, 
mások a kora reggeli órákra tesznek.110 

Legtöbb forrásunk egyetért abban, hogy amikor Zsigmond értesült 

102 Wertner, HK. 1925., 236—204. o. 
103 Froissart (Brüsszeli kiadás) XV. 264—269. o . ; Heuter: R e r u m B u r g u n d i c a r u m l ibr i 

Mx. An twerpen , 1584. 
104 A keresz tes sereg „Rácországon kegye t len dühvel , n a g y fosztogatással és s zö rnyű

ségek zaja közepe t te ha lad t á t . " (Thuróczi: i. m. 80. o.) A meghódí to t t v á r a k tö rök és k e 
resz tény l akosságá t m i n d e n ü t t k i i r to t ták , k ivéve Rahovot , ahol n é h á n y gazdag polgár életét 
vál tságdíj e l lenében megkímél ték . (Kling: i. m. 36—37. o.) 

105 Wertner, HK. 1925., 239—240. o.; Barker: i. m. 146—148. o. 
106 A po r tyázás tö r téne té t részletesen leírja Zs igmond 1403. n o v e m b e r 5-i a d o m á n y l e 

vele . (Dl. 37.587) Lásd még Wertner. HK. 1925., 237—238. o. 
107 Szead-ed Din (Thury J . : Török tö r téne t í rók . I. 134. o.) 
108 Id. Kling: i. m. 47. o. 3. jegyz. 
109 Uo. 
110 Wertner. HK. 1925., 243. o. ; Kling: i. m. 48—51. o. ; Atiya: C rusäde 357—361. o. és az 

i t t felsorolt i rodalom. 

— 419 — 



a törökök megérkezéséről, személyesen kereste fel a francia vezéreket.111 

Ha ez így történt, akkor a király súlyos, sőt végzetes hibát követett 
el. Magához kellett volna rendelnie a francia vezetőket, és nem sértve 
hiúságukat, rájuk kellett volna kényszeríteni haditervét. 

Zsigmond ugyanis arra akarta rávenni a nyugati lovagokat, hogy ne 
az elővédben, hanem a derékhadban harcoljanak. Az első összecsapás 
dicsőségét így át kellett volna engedniük a könnyű magyar és román 
lovasságnak, ám helyébe kapták volna a csatadöntő roham lehetősé
gét. A haditerv — vagyis, hogy a sok könnyűlovassal és gyalogossal 
szemben hasonlóan tagolt harcrendet állítsanak és a döntést a legér
tékesebb fegyvernem, a nehézlovasság utolsó rohamával vívják ki — 
ésszerű volt és a török hadsereg és hadművészet ismeretén alapult. 

Am minden másként történt. Az eseményeket valamennyi forrás 
eltérően írja le.112 Annyi bizonyosnak látszik, hogy a harc reggel 
9 óra tájban indult meg, amikor az első török lovasok feltűntek a 
szemközti dombtetőn és a francia lovasság, amely bizonyára a törö
kökhöz közelebb táborozott, nem várva meg, amíg a sereg többi része 
is csatarendben sorakozva követi, megtámadta az ellenséget. A fran
ciák vakmerő rohama elsöpörte az útjukban álló török könnyűlovas
ságot és szétverte a mögöttük felvonuló európai szpáhik hadtestét, 
majd végül egy paliszádok mögé elsáncolt török gyalogos csapatot is. 
Esztelen támadásuk azonban a török sereg központjáig sodorta őket 
előre, ahol a sokszoros túlerő rövidesen diadalmaskodott a bátor, de 
fegyelmezetlen francia lovasság felett. 

A harcban a keresztes sereg első lépcsőjének szinte valamennyi 
harcosa elesett, vagy fogságba került.113 Csakhamar hasonló sors várt 
a többiekre is. Zsigmondnak még a franciák veresége előtt sikerült 
katonáit harcrendbe állítania. Lovassága egyetlen lépcsőt képezett, 
amelynek jobbszárnyát magyarok, a centrumot királyi bandériumok, 
valamint a német johannita lovagok képezték,114 a balszárnyon való
színűleg szintén magyar, továbbá román lovasok helyezkedtek el.115 

A havasalföldi gyalogság helyzetéről Schiltberger — egyetlen meg
bízhatónak látszó forrásunk a csata második fázisáról — nem számol 
be. 

A második lépcső támadása újból szétverte azt a török gyalogságot 
— feltehetően janicsárokat —, amelyet a franciák már egyszer át
törtek. Bár a török gyalogság súlyos veszteségeket szenvedett — 
Schiltberger erős túlzással 12 000 elesett török janicsárról ír116 —, a 
feladatát mégis teljesítette: megakadályozta, hogy a második lépcső 

111 Religieuse de St. Denis: Chronique. Ed par J. Bellaguet. Paris, 1850., 484—490. o.; 
Schiltberger: i. m. 53. o.; Heuter: i. m. 71. o.; Kling: i. m. 48—49. o. és Wertner, HK. 1925., 
242—243. o. felsorolja a többi forrást is. 

112 „Dum circa horam die terciám" (St. Denis, 502. o.) A többi forrást felsorolja Kling: 
i. m. 82—83. o.) 

Wertner. HK. 1925., 243. o.; Köhler, G.: Die Schlacht von Nikopolis und Varna. Breslau, 
1885., 28—29. o. Atiya: Cruscade 376. o. 

113 Wertner. HK. 1925., 246. o.; Zinkeisen: i. m. I. 304—305. o. Kling: i. m. 95—97. o. 
114 Schiltberger: i. m. 53. o.; Wertner. HK. 1925., 246—247. o.; Breit: i. m. 76—77. o.; 

Kling: i. m. 98—99. o. 
115 Schiltberger : i. m. 53. o. 
116 „Die (dh. die 12 000 türkische Janitscharen — R. Gy.) wurden all von im herslagen 

erteretten." (Schiltberger: i. m. 53. o.) 
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keresztül törjön a franciákig. A csata ekkor már lényegében elveszett. 
A keresztesek főerői megsemmisültek, s nyilván a második lépcső lo
vassága is érezhető veszteségeket szenvedett. A döntést —• minden 
valószínűség szerint — az oldallesből támadó szerb nehézlovasság ro
hama hozta. A szerbek meglepték és megfutamították a jobbszárnyon 
harcoló magyar lovasságot. Eltűntek a csatatérről a románok is, az 
utolsó ellenállást a második lépcső közepén harcoló csapatok fejtet
ték ki.117 

A veszteségek hatalmasak voltak. A magyarok közül elesett, vagy 
fogságba került Macedóniai Miklós és András,118 Ilosvai Leusták ná
dor,119 Forgách János,120 Gersei György,121 Maróti Dénes,122 Semsei 
János,123 Marczali István,124 Bethlenfalvi Imre,125 Teodor herceg,126 

Kaplai János,127 Nagymihályi János,128 Perényi Miklós, Imre és Já 
nos,129 Rozgonyi István, Lőrinc és János, Alapi Albert130 és sok más 
nemes.131 

Maga Zsigmond is csak úgy tudott megmenekülni, hogy a Dunához 
vezető út még nyitva állt — északnyugat felé már elzárták az utat a 
török akindzsik — és menedéket talált a flotta egyik hajóján.132 

A hajó Bizáncba vitte a vesztes vezért és néhány főnyi kíséretét.133 

A csatavesztés okát már láttuk: a vezetés erélytelensége és a fran
cia lovagok fegyelmezetlensége folytán az egyes lépcsők között az 
együttműködés teljes hiánya. A nehézlovasság rohama viszont két
szer is válságot okozott a török seregben. Ebből következik, hogy a 
keresztes sereg kedvező körülmények között sikeresen vehette volna 
fel a harcot az oszmánokkal. 

Ennek ellentmondónak tűnik másik következtetésünk: a török se
reg helytállása, magabiztos vezetése, s nem utolsósorban tekintélyes 
létszáma ezzel szemben arra mutat, hogy döntően semmiféle nyugati 
típusú keresztes had sem semmisíthette volna meg az oszmánokat, 
ennélfogva a török kiűzésének tervét az adott viszonyok között már a 
XIV. század végén irreálisnak kell tartanunk. (A török birodalom szi
lárdságát a későbbiekben az angorai csatavesztés után kialakult hely
zet világosan bizonyítja.) 

117 „Der her tzog auss de r Seriféi . . . Cham dem tü rk i s ch koenig ze hilf f mi t 15 000 (más 
k iadások szer int 5000) m a n n e n gut ten volgks u n d die a n d e r e n pan i r h e r r e n mi t ganzer m a c h t , 
u n d der despot zog mi t se inem volgkh auf des koen ings p a n i r u n d er legt es n i ede r . " 
(Schlltberger: i. m. 53. o.) 

118 Zsigm. okl . I. 4686. 
119 Zsigm. okl . I. 5783, 5799. 
120 Zsigm. okl . I. 4686. 
121 Zsigm. okl . I. 5249. 
122 Wertner. HK. 1925., 247. o. 
123 Uo. 
124 Zsigm. okl . I. 4663. 
125 Zsigm. okl. II. 1030. 
126 Zsigm. okl. I. 4796. 
127 Wertner. HK. 1925., 247. o. 
128 Zsigm. okl. I. 5239. 
129 Wertner. HK. 1925., 247. o. 
130 Uo. 
131 N y é k i Balázs és I s tván (Zsigm. okl . I. 4603.), Fedényes i Zubo lya Miklós (Zsigm. 

okl . I. 4691), Kalon ta i Anta l és Ber ta lan (Zsigm. okl . I. 4907), M a k r a i György (Zsigm. okl . 
I. 5571.), Csetneki Mihály (Zsigm. okl . H. 1198.), Tolcsvai J á n o s (Zsigm. okl . II . 22.), Szinyei 
Egyed (Zsigm. okl . II. 22. o.), Sáros i S imon (Zsigm. okl . II . 817), Oroszvár i T u m p e k György 
(megsebesül t , Zsigm. okl . II . 1356.), Ká lna i Gerge ly (Zsigm. okl . I I . 5019.). 

132 Wertner. HK. 1925., 247—248. o. ; Kling: i. m. 103—104. o. 
133 Wertner. HK. 1925., 248. o. 59. jegyzet . 
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Egy esetleges győzelem mégis nagyon sokat jelentett volna: Bizánc 
felszabadul a török ostrom alól, Magyarország határain egy időre csök
kennek a török portyák, s megmarad a Havasalföld ingatag függet
lensége is. 

A vereség azonban tragikussá tette Magyarország és főleg Zsigmond 
király helyzetét. Nem véletlen, hogy Bizáncban újabb törökellenes 
szövetség létrehozásán fáradozott az ugyancsak fenyegetett Mánuel 
császárral. Szándékait Pihilbert Noilles johannita nagymesterhez 1396. 
november 11-én Bizáncból írt leveléből olvashatjuk ki legvilágosab
ban: „Tudjuk, hogy a város (ti. Bizánc — R. Gy.) elvesztése az egész 
kereszténységre nézve nagyon káros . . . " ezér t . . . őrizetét gályáink
nak, a császár, Velence és Genova hajóival együtt kell ellátniuk . . . 

Ami bennünket illet, a legrövidebb időn belül visszatérünk orszá
gunkba, összehívjuk és összegyűjtjük a segíteni kész keresztényeket 
és mindenkivel tárgyalni fogunk a kereszténység szabadságának meg
védése érdekében."13'1 (Kiemelés — R. Gy.) 

A levélből sok mindent megtudhatunk. Zsigmond előtt világosan 
látszott, hogy egymagában nem boldogul a törökkel. Ezért továbbra 
is szövetségeseket keres, s ezáltal mintegy önmagát is felmenti a pasz-
szív törökellenes politika vádja alól. Bizáncot illetően kétségtelenül 
igaza van, amikor a tengeri hatalmak aktívabb támogatását sürgeti, 
Bizánc mindaddig valóban megmaradt, amíg a török hajóhad annyira 
meg nem erősödött, hogy a tenger felől is biztosítani tudta az ost
romlókat. 

Hazatérve Magyarországra, erőfeszítéseit hármas cél elérésére for
dította: megszilárdítani saját, a vereség által még ingatagabbá vált 
helyzetét, megerősíteni az ország katonai ellenállóerejét és végül to
vábbra is szorgalmazni a törökellenes szövetség kialakítását. 

Egyik téren sem ért el túlzott sikereket. Számos eddigi híve is az 
ellentáborba állt. (1397-ben Lackfyak — egyes források szerint őket 

134 A levél nem ismert a magyar szakirodalomban, ezért teljes szövegét idézzük: ,,Si-
gismundus . . .etd. reverendisimo . . . domino Philiberto . . . hospitalis Sti Iohannis . . . ma
gistra . . . salutem . . . Piacúit altissimo, ut ad urbem Constantinopolim licet alio quam spe-
rabamus itinere venerimus. Quam circa obsessam inverimus et in statu positam valde gravi 
adeo, quod, sinister defuisset adventus, infra quem paucissimos dies Turchorum rapinis 
et spoliis satuisset. Sed nos attendentes, quod ipsius urbis perdicio tóti christianitati damp-
na nimis esset, eo quod in mari vires infidelium nimis augerentur, pro consideratione ip
sius, pro chirlstianiťatis honor ad eius defensionem atque custodiam galeas nostras cum illis 
imperatoris, Venetorum, Ianuensiumque divisimus et alia multa tractavimus, sicut reveren-
cie vestre amiratus vester seriosius explicvait. Hec quidem nos precipue christianitatis res-
pectu facimus, Vos autem prêter christianitatem respectu lige, quam cum imperatore et 
Perensibus sicuti ab eis dicimus, religio vestra habet, tenemini ad Romániáé parcium 
conservacionem intendere et eis auxilium, quociens expendit, Impertiri. Quapropter attente 
vestram ortamur reverenciam et rogamus, quatenus in dictarum parcium subsidium ex ves-
tris aliquot transmittitis galeas, ut denecper christianos fiat alia provisio, se valeant susten-
tare. Imperator siquidem et Perenses legatos suos ad Venetiam et Ianuam transmittunt, a 
quibus interim sperant sustentacionem, aliquam recipére. Nos autem eo potissimum animo 
in regnum nostrum, revertimus, üt convocatis et congregatis undique christianorum auxi-
liis viribus omnibus hoc prosequamur negocium et pro christianitatis liberacione et corpus 
et animam coterie nostre Sacre potenciám exponamus. Quo eis a vobis (recte : nobis — 
Rgy) quippe bonum valde ac laudabile videretu quod ad partes illas. ubi premissa traçta-
buntur, vos quoque religionis vestre destinaretis nuncios, ne religio ipsa müicie Christi pre
cipue dicata in procurando christianitatis bonum cuapia trépida videatur." (Id. Barker: i. 
m. 482. o.) 
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tette felelőssé a nikápolyi kudarcért135 —, majd 1401-ben eddigi tá
maszai, a Kanizsaiak is ellene fordultak.) Ugyanebben az évben az 
ellenpárt elfogatta a tékozlással vádolt uralkodót, akinek két évre rá 
fegyveres harcban kellett megvédenie a trónját a nápolyi párt táma
dásaitól. Ettől kezdve már nem fenyegette nyílt lázadás Zsigmond 
uralmát, bár hatalmát csak úgy tarthatta meg, ha szoros szövetségre 
lép az őt támogató bárói csoporttal, amely uralkodása későbbi évei
ben is fő támasza maradt.136 A belső harcok, saját bizonytalan hely
zete gátat vetettek egyéb terveinek is. Zsigmond felismerte ugyan, 
hogy a török elleni eredményes védekezéshez elengedhetetlen az or
szág hadszervezetének korszerűsítése, erőfeszítései mégis csak félsi
kereket hoztak. Már a nikápolyi vereséget követő évben elfogadtatta 
a temesvári országgyűléssel a sok könnyű lovast biztosító telekka
tonaság intézményét,137 a földbirtokosok ellenállása azonban szabo
tálta a terv végrehajtását, ezért Ung és más megyék nemeseit kemé
nyen utasítja, hogy tartsák be az országgyűlési határozatokat.138 

Ugyanilyen kevés eredményt ért el a korabeli hadseregszervezet 
legkorszerűbb és leghatékonyabb elemének, a zsoldosságnak alkal
mazásával. Mindezek azzal a következménnyel jártak, hogy amíg a 
belső harcok el nem csitultak, a magyar hadsereg sem tudott fej
lődni. 

* 
A török elleni harc fő kérdése a XIV—XV. század fordulóján Bi

zánc megtartása volt. Bajazid győzelme elsősorban Bizáncra mért dön
tő csapást, a török újból körülzárta, s 1398—1402 között minden pil
lanatban számítani lehetett elestére. Megvédésére élénk diplomáciai 
tevékenység indult meg — amelyből Zsigmond is kivette a részét, 
segítséget azonban csak a franciák, Velence és Genova adtak. A Ni-
kápolynál elfogott, majd kiváltott Boucicaut és alvezére Chateaubriand 
néhány száz lovaggal és zsoldossal, a velenceiek és genovaiak időről 
időre néhány gályával segítették a várost.139 

Bajazid mégsem tudta elfoglalni Bizáncot, mivel — mint látjuk, 
hiányzott a hajóhada.140 A város előbb-utóbb mégis hatalmába kerül, 

135 Kupelwieser : i. m. 26—27. o. Más for rás szerint Zs igmond azzal vádol ta a L a c k í y a -
kat , hogy a n ikápoly i vereség u t á n n e m szegyei tek „ T u r k o r u m ce tum et fa l l e ra tam coor-
t a m ad te r r i to r ia regni nos t r i in te r fluvios D r a w e et Sawe exis tent ia host i l i ter i n t r o d u c e r e . " 
(Zsigm. oki . II. 7599.) Hasonlóan í r Thuróczi (i. m. 88. o.) is . 

136 Mályusz E. : Zen t ra l i sa t ionsbes t rebungen König S ig i smunds in Ungarn . Budapes t , 
I960., 318—347. o. ; É tudes h is tor iques . Vol. 1.; Elekes L.: A középkor i m a g y a r á l lam tö r t é 
ne t e megalapí tásá tó l mohács i bukásá ig . Budapes t , 1964., 164—168. o. 

137 Az országgyűlés ha tá roza ta i t k iad ta Knauz N.: Az 1397-iki o rszággyűlés végzemé-
nye . Magyar Tör t éne lmi Tár . III. Pest , 1857., 216—217. o. A t e l ekka tonaság in t ézményé rő l lásd 
l egú jabban Borosy A . : A t e l ekka tonaság és a pa rasz t ság szerepe a feudális m a g y a r hadsze r 
vezetben. Budapes t , 1971., 131. o. (Ér tekezések a tö r téne t i t u d o m á n y o k köréből . Üj sorozat 
60.) 

138 Zsigm. oki . I. 5683. 
139 Livre des faits du bon mess i re J e a n de Bouc iquau t . Ed. p a r J . A—Buchon. P a r i s 

1835. 373—376. o. Delaville, Del Roulx: La F r a n c e en Orient au m o y e n age. P a r i s 1887. II . 
36—89. o. Barker, i. m. 208—213. o. 

140 Delaville Del Roulx, i. m. II . 78—79. o. Barker, i. m. 211—212. o. A tö rök u g y a n m á r 
rende lkeze t t b izonyos menny i ségű hajóval (,,I1 Turcho fa g r a n d e apparecch io di gente e 
per m a r e . . . a fat to fa re navil i a modo di nave de p o r t a r e caval l i ." Velencei levél F i r en 
z é b e 1399. m á j u s 13-án. Közli Iorga, N. : Notes et ex t ra i t s p o u r servi r a l 'h is toire des croisa
des au XVe siècle. P a r i s 1899. Leroux , I. 78. o. A t o v á b b i a k b a n : Iorga, Notes) , á m a Bizánc 
segí tségére kü ldö t t velencei és genovai gá lyák még közömbösí ten i t u d t á k a t ö rök ha jókat . 
(Iorga: Notes II. 109., 112—113. o.) 
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ha a török erőit nem a Havasalföld meghódítása köti le. 1398-ban, 
majd 1402-ben Mircea magyar segítséggel visszavert egy török tá
madást, ám a helyzet továbbra is feszült maradt.141 

Magyarország határai tehát egyre veszedelmesebb helyzetbe ke
rültek. Dalmáciát Velence fenyegette, Bosznia Tvartko alatt önálló
sult és félő volt, hogy a magyar hódító kísérletekre török orientáció
val válaszol.142 Szerbia már oszmán hűbérré vált, a Szerémség és Te
mesköz sokat szenvedett a Szerbiából be-becsapó török portyázóktól, 
s a század végén már a Havasalföldön keresztül is megjelentek a 
„száguldó és égető" török hadak. Zsigmond, mint ezt Pásztói János
hoz írt leveléből is kitűnik, tudatában volt a Havasalföld fontossá
gának, mivel a szultán „Drinápolyból elindulva öt nap alatt a Duná
hoz é rhe t . . .", ezért támogatni kell Mirceát, mert ha „a vlachok lát
ják, hogy segítségünktől meg vannak fosztva, nem maradnak még 
hűségünkön, hanem rövidesen alávetik magukat a török igának."143 

Zsigmond tehát védekezésre szorult. Nagypolitikai tervei nem gyü
mölcsöztek, Velence következetesen visszautasította a szövetséget arra 
hivatkozva, hogy erői nem elégségesek a török ellen.144 Pedig Ve
lence már kilépett „fenséges elszigeteltségéből" és nemcsak hajókkal, 
hanem szárazföldi csapatokkal is harcolt a birtokait immár közvet
lenül fenyegető oszmán áradat ellen. 

A századfordulón ily módon reménytelen volt a törökellenes szö
vetség helyzete. Dalmácia problémája éket vert Velence és Magyar
ország közé, Bizánc magára hagyatva szinte semmi erőt sem képviselt, 
a többi délkelet-európai országot is közvetlenül veszélyeztette a török 
hódítás. Európa többi országának pedig elvette a kedvét a nikápolyi 
kudarc. 

A segítség kelet felől érkezett. A hatalmas turkomann hódító Timur 
Lenk birodalma már Anatóliát is fenyegette, küszöbön állt a két nagy 
hódító összecsapása. A jól tájékozott Velence már 1401-ben tudta, 
hogy ez csakhamar bekövetkezik,145 de sem a Signoria, sem más 
európai hatalom nem kereste a még Bajazidnál is kíméletlenebb és 
veszélyesebb Timur szövetségét. 

A „sánta hódító" kéretlenül is megsegítette Bajazid ellenfeleit. 
1402 júliusában Angoránál teljesen megsemmisítette az oszmán had
sereget és magát Bajazidot is fogságba ejtette. Európa szerencséjére 
nem kelt át a Boszporuszon, hanem visszahúzódott Perzsiába. 

141 1499-re: Zsigm. oki. I. 5769. 1402-re: „Milcus autem Vlachus et Ungari et Tartari" 
eredményesen harcolt a törökök ellen. Iorga: Notes I. 116—117. o.) 

142 Boszniára Id. Klaic, V. : Bosznia tö r téne te a legrégibb kor tó l a k i rá lyság bukásá ig . 
Ford . Szamota I. Nagybecske rek , 1890. 212—272. o. ; Niedermann F. : Bosnyák poli t ika Mária 
és Zs igmond ala t t . Szeged, 1926. 105. o. 

143 „Bayza t T u r c h o r u m deminus c u m m a x i m o exerc i tu in civitate Adr ianopol is sit pe r 
sonal i ter ci tra m a r e , u n d e facili ter posset in d iebus q i u n q u e u s q u e ad D a n u b i u m perven i -
re . . . Olachy v identes sese nos t ro auxil io des t i tu tos in filde non p e r m a n e a n t , sed Turcho
r u m iugo brevi t e m p o r e submi t t a n t u r . " (Zsigm. okl . I. 5769.) 

144 Velence ere je e g y m a g á b a n „non esset sufficiens ad l ibera t ionem Chris t iani tat is , p ro 
t e rea appa re t nobis necessa r ium, quod ad hoc c o n c u r r a n t aux i l ium et subs id ium a l io rum 
r e g u m . " (Ljubič IV. 399—400. o.) 

145 1401. augusz tus 18-án hajó é rkez ik P e r á b a T i m u r ké t követével — az egyik ferences 
ba r á t — „pro h o r t a n d o eos (non facare pacem cum T u r c o — R. Gy.) , Quia post collectionem 
b ladorum, dictus Timer i -begi debeba t i re con t ra B a s a i t h u m T u r c h u m . " (Iorga: Notes I I . 
113. o.) 
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Timur győzelme kiegyenlítette a lovagok nikápolyi kudarcát, Bi
zánc és a Havasalföld megszabadult a török hódítás közvetlen \reszé-
lyétől, a birodalom zavaros uralmi viszonyai —• négy szultánfi har
colt a hatalomért — pedig nagyon kedvező feltételeket teremtettek 
egy aktívabb törökellenes politika számára. 

A kérdés csupán az volt, hogyan tudják Zsigmond és uralkodó tár
sai kihasználni a váratlanul nyert lehetőségeket? 

Eltékozolt lehetőségek 
(1402—1413) 

A török háborúk sokéves folyamatának legsivárabb és legesemény-
telenebb időszaka az angorai vereségtől I. Mohamed végső győzelméig 
tartó évtized volt. Pedig nagy lehetőségek nyíltak az európai államok 
előtt, egy nikápolyi méretű szövetséges hadsereg, ha huzamosabb ideig 
— vagyis néhány évig együtt marad, talán egész Európából kiszorít
hatta volna az oszmánokat. Angoránál ugyanis a törökök érzékeny 
veszteségeket szenvedtek — főleg a janicsárok,146 s ami ennél még lé
nyegesebb, a Timur fogságában hamarosan elhunyt Bajazid elárvult 
trónusára egyszerre négy igénylő is jelentkezett: a csatából elmene
kült fiai: Szüle j mán, Isza, Musza és Mohamed. Számuk később még 
eggyel gyarapodott, az angorai csatában nyomtalanul eltűnt Musztafa 
nevében fellépő trónkövetelővel.147 

Az európai uralkodók nyilván isten gondoskodó kezét látták az osz
mánok vereségében és maguk semmit sem tettek a helyzet kihaszná
lása érdekében. Jellemző erre Velence állásfoglalása. 1402 októberé
ben felvetődött Gallipoli elfoglalásának gondolata,148 ám a következő 
évben már arról értesülünk, hogy a szándék megvalósítására még csak 
kísérlet sem történt.149 A törökkel szembeni összefogás helyett ismét 
a kereskedelmi ellentétek léptek előtérbe, 1403-ban pl. Boucicaut ge
novai hajókkal Módon mellett megütközött a velenceiekkel.150 

Amikor pedig megérkezett a híre, hogy az európai részek Szüle j -
mán uralma alá kerültek, Velence azonnal kedvező szerződést kívánt 
vele kötni.151 Politikája akkor sem változott, amikor 1411-ben meg
indult a fegyveres harc a trónkövetelők között, a Szulejmánt leverő 
véres kezű Műszavai is megújította a Szulejmánnal kötött szerző
dést.152 Élesen elutasította 1409-ben Zsigmond szövetségi ajánlatát is, 
aki Szüle j mán ellen gályákat kért Velencétől.153 Ezt egyébként ter
mészetesnek tarthatjuk. Velence ebben az évben vásárolta meg Ná
polyi Lászlótól Zárát, s nagyon is valószínűnek látszott, hogy ez rö
videsen háborúhoz vezet Magyarország és Velence között. 

146 Iorga: Notes I. 107. o.; Hammer—Pur g stall: i. m. I. 324. o. 
Wittek: i. m. 231. o. ; Razin: i. m. 228—229. o. 
147 Wertner: i. m. 131—132. o. és az ott felsorolt i r oda lom; Barker, i. m. 216—220. o, 
148 Iorga: Notes I. 124. o. 
149 Iorga: Notes I. 124—130. o. 
150 Barker: i. m. 243. 74. jegyzet . Iorga: Notes I. 144—145. o. 
151 Iorga: Notes I. 133—134., o. 
152 Uo. 136—138. O. 
153 Iorga: Geschichte des Osmanischen Reiches I. 344—347. o. 
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A török elleni összefogás gondolatát a johannita nagymester Phili
bert de1 Noilles és II. Mánuel bizánci császár tartot ta ébren. 1404-ben 
Noilles Európa valamennyi udvarába követet küldött egy újabb ke
resztes hadjárat megszervezése érdekében, ám még a schizma zavarai
ban elmerült pápák sem mutat tak érdeklődést a terv iránt.154 

Passzívnak ítélhetjük Zsigmond török politikáját is. Számára — és 
az ország számára is — valóban nagy lehetőségeket teremtett Timur 
angorai győzelme, mivel ha a török győz, a pártviszályokban süllyedt 
ország aligha lett volna képes arra, hogy elhárítsa Bajazid újabb tá
madását. A veszély elmúlása azonban nem serkentette Zsigmondot 
aktív török politikára. Még híres és ügyes diplomáciai játéka is abba
maradt. Csupán néhány levelében utal arra, hogy „Magyarország a 
kereszténység védőpajzsa", ezekben is csak kizárólagosan propagan
disztikus szempontból; egészen 1407-ig egyetlen olyan írását sem is
merjük, amelyben akárcsak megemlítené a törökellenes szövetség le
hetőségeit.155 

Pedig Zsigmond nagypolitikai ambíciói éppen a belső viharok le
csillapodása után kezdtek kivirágozni. Eleinte családján belül kívánt 
érvényt szerezni akaratának, ezért 1402-ben és 1404-ben is hadat vi
selt testvérei, Vencel német-római császár és cseh király és Jodok 
morva őrgróf ellen. A következő években pedig egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy Zsigmond többre törekszik: német királlyá kívánja magát 
választatni. Ez a törekvése később az igazságtalan és minden szem
pontból káros cseh kalandba sodorta. 

Részben hódító szándék, részben a déli határ biztosítása hajtotta 
Zsigmondot egy aktívabb boszniai politika felé. Bosznia Tvartko te
hetséges kormányzata alatt lényegében megszabadult a magyar hübér-
uraság terhétől. A nápolyi párt Zsigmond-ellenes törekvéseit politi
kája szolgálatába állította, s ily módon kiegyensúlyozta az erősebb 
szomszédok — Magyarország, Velence, a török birodalom és Szerbia 
hatását. Tvartkót gyenge kezű uralkodók, Osztója, Dabisa és II. Tvart
ko követték a trónon. Zsigmond a boszniai bel viszály okát felhasználva 
újból megerősítette a magyar befolyást. De csak átmeneti sikereket 
ért el. Legnagyobb diadala, az 1408-as doboji győzelem s főleg az azt 
követő kegyetlen mészárlás156 teljesen elfordította a bosnyák népet 
és az uralkodó osztályt a magyar uralomtól. A leghatalmasabb bárók: 
Hrvoje, a Radino viesok és Sandal j humi vajda Velence, majd a török 
segítségét keresték Zsigmond ellen. 

Hrvoje 1415-ben török segítséggel leverte Maróti János és Csupor 
Pál bánok hadát, s ezzel Bosznia lényegében török hűbérbirtokká 
vált.157 

A bosnyák politika és kudarca Zsigmond egész ötletgazdag, ám a 
realitásokkal nem mindig számoló politikájának hű képét adja. Ha a 
török elleni védővonal kialakítása szempontjából vizsgáljuk a kérdést, 

154 Barker: i. m. 248—249. o. 
155 1404. j ún ius 12-i levelében pl. a r ró l panaszkodik , hogy b á r országa a keresz ténység 

pajzsa, IV. Bonifác p á p a mégis el lene van. (Zsigm. oki . II. 3251.) 
156 Iorga: Notes I. 149. o. ; Klaic: i. m. 254—256. o. 
157 Uo. 269—272. o. ; Niedermann: i. m. 89—91. o. 
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Bosznia meghódítását még igazolni is tudnánk. Zsigmond erőszakosan 
és kíméletlenül igyekezett Boszniát uralma alá hajtani. Az ország 
patarénus lakosságában éppúgy megtérítésre váró, vagy ha makacs, 
elpusztítandó hitetlent látott, mint a törökökben, vagy az ugyancsak 
orthodox vagy patarénus bolgárokban és szerbekben. Boszniai had
járatait ugyanolyan keresztes hadjáratnak tekintette, mint törökellenes 
harcait.158 

Nem véletlen tehát, hogy erőszakos, hódító törekvései meghiúsul
tak, Boszniát nem tudta tartósan elfoglalni, s így nem sikerült a dél
nyugati határ védelmét sem megerősíteni. 

A török probléma ezekben az években kikerült Zsigmond egyéb
ként valóban széles és messzetekintő politikai látóköréből. Több al
kalommal, jelesül 1407-ben, 1409-ben és több, II. Manuelnek írt levele 
tanúsága szerint 1411-ben és 1414-ben felvetette ugyan egy új keresz
tes hadjárat tervét, ám ezek minden esetben Zsigmond valamilyen 
más politikai céljainak leplezéséül szolgáltak. 1407-ben látszólag any-
nyira komolyak Zsigmond szándékai, hogy Alsáni Bálint bíborost XII. 
Gergely (római) pápához küldi, aki pápai bullát bocsájt ki, amely a 
„hitetlenek és schizmatikusok" elleni keresztes hadjárat szervezésével 
bízza meg Zsigmondot.159 Az előbbiekben azonban világosan látszik, 
hogy a bulla lényegében csupán a boszniai hódító hadjárat erkölcsi 
és ideológiai igazolását szolgálta. 

1409-ben, majd 1410-ben Gallipoli megszállásra szólítja fel Velen
cét, de a Signoria hűvösen elutasítja az ajánlatot.160 Gallipoli megszál
lása ragyogó és csábító gondolatnak tűnt, a kikötő valóban uralta a 
Boszporuszt, s birtoklása rendkívül megnehezítette volna az össze
köttetést az oszmán birodalom ázsiai és európai részei között.161 

A politikai helyzet leküzdhetetlen akadályokat emelt a terv reali
zálása elé, s magunk is úgy véljük, hogy maga Zsigmond is inkább dip
lomáciai propagandahúzásnak szánta a törökellenes szövetség szor
galmazását. 

A velencei háború kirobbanása küszöbön állt, e mellett a magyar 
király a távolból semmiféle konkrét segítséget nem adhatott Gallipoli 
elfoglalásához. 

Alig van reális tartalmuk azoknak a terveknek, amelyeket 1411— 
1414 között inkább csak Mánuel megnyugtatására gondolt ki Zsig-

158 1423. december 18-án b i r t o k a d o m á n y b a n részesít i az „ in bellis con t ra Turcos, Boz-
nenses et alias scizmaticas n a t i o n e s " k i tün te t i J akab - sze rdahe ly i Már ton t és J akabo t . (Ispra-
ve Arh iva Jugos lavenske Akademie . Regesta . I. god 1018—1437. Sostavil i J . Stipicic—M. S a m -
salovic. Zagreb, 1959. 1655. ( továbbiakban I sp rave ) . Hasonló megfoga lmazások : Zsigm. oki . 
II. 5635, 5724, 6105, 6128, 6306. 

159 Közli Theiner, A. : Ve te ra m o n u m e n t a his tor ica H u n g á r i á m s a c r a m i l lus t rant ia . Ro
máé , 1859. II. 179. o. — Alsáni Bál int kü lde tésérő l l ásd Aldásy A.: Alsáni Bálint . Budapes t , 
1903. 115—121. o. 

160 lorga: Notes I. 179—180. o . ; Ljubič. V. 159. o. 
161 „Quia locus Gallipolis esset nedűm utilis, sed necassarius pro bono Christianitatis 

et status nostre, in casu quo piaceret. . . Deo quot posset quiete pervenire ad manus nostras 
et totales tractatus et opera non requiret dilatione." (Iorga: Notes I. 124. o.) A tengeri erő 
s ez által Gallipoli hadászati fontosságát Zsigmond is felismerte: „Brachium nostre potencie 
(se manifestât) via bifurcata, videlicet tam in terris, quam in aquis." Zsigmond levele a 
lessinaiakhoz. (Ljubič. XII. 226. o.) Zsigmond 1410-es tervezetét 1. Thiriet, F . : Régestes des 
deliberations du Senat de Venice concernant la Rotmanie. Paris Haye 1958—1961. n . 80—81. 
o.; lásd még Vaughan: i. m. 45—46. o. 
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mond.162 A háború ekkor már javában dúlt Dalmácia birtokáért Ve
lence és Magyarország között, s ezekkel Zsigmond csupán a felelőssé
get kívánta Velencére hárítani a további keresztes hadjáratok szé
gyenletes elmaradásáért. E levelek néhány fő gondolatával mégis ér
demes közelebbről megismerkednünk, mivel leplezetlenül és tisztán 
mutatják be Zsigmond, a nagypolitikus, színes, sokoldalú, de ugyan
akkor a valóságtól olykor teljesen elszakadó személyiségét, s a belő
lük kibontakozó hadászati koncepciók pedig Zsigmond tényleges szán
dékait, vagy inkább vágyait. 

„Számunkra egyetlen gondolat létezik . . . buzgó odaadással hirdetni 
a keresztény hit terjesztését, hogy férfiakat gyűjtsünk'össze, akik a 
tenger innenső partján lakó törökök ellen felkelnek és elűzik őket 
ezekről a he lyek rő l . . . " — így foglalja össze politikai ábrándjait 1411 
májusában, majd így folytatja: — „reméljük, hogy végre óvatosab
ban és tökéletesebben szervezzük meg a szent föld felszabadítására 
indított keresztes hadjáratot".163 

Egy évvel később már a velenceiekre panaszkodik, és felszólítja a 
görög császárt, tiltsa meg a velencei kereskedők tevékenységét Bi
záncban és a genovaiak segítségével űzzék ki a görög szigetvilágbél 
őket.164 

Ez utóbbi gondolat azt látszik igazolni, hogy Zsigmond fantasztikus 
és irreális lovagi szemléletmódja ellenére határozottan felismerte a 
gazdasági vonatkozásokat és rátapintott Velence legsebezhetőbb pont
jára. Későbbi háborúiban is kísérletezett Velence gazdasági blokád
jával, így megtiltotta dél-német városoknak, hogy kereskedjenek a la
gúnák városával, ám az egyes városok gazdasági érdekei erösebbnek 
bizonyultak az uralkodó akaratánál, s így Zsigmondnak ezek a tervei 
is meghiúsultak.165 

1414 nyarán pedig ígéretet tesz Mánuelnek, hogy novemberben ösz-
szehívja a konstanzi zsinatot, amelyből azt reméli, hogy Konstanti
nápoly meg fogja szabadítani a török fenyegetéstől.166 Ragyogó kato
nai elképzelések, önámítással vegyes propagandafogások, a lehetősé
gek túlbecsülése — nemcsak ezeket a leveleket, hanem Zsigmond 
egész lényét leginkább ezek jellemezték. Zsenialitás és szinte gyere
kesen naiv optimizmus, céltudatosság és állhatatlanság, kitűnő hadá
szati érzék és erélytelen, gyámoltalan hadvezetés — ezek a furcsa el
lentmondások Zsigmond egész uralkodását áthatották, s ennek felis
merése teszi csak számunkra lehetővé, hogy a török politikájáról is 
helyes ítéletet alkossunk. 

162 Közli FinKe, H. : Acta Concilii Constanciensis. Bd. 1. Akten zur Vorgeschichte des 
Konstanzer Konzils. (1410—1414.) Münster 1896. Regensberg, V. 424. o. 

163 „Hoc nempe in utroque nostrum virtus altissinii operari dinoscitur, dum abitorum 
sie individuo federe copolerit, ac si non diversum sed unicam habitaculum obtinerend . . . 
quoniam pars Christiane propagatione zelo devotionis accensi proponimus, ut viribus coa-
dunantis contra Turcos in ista parte existentes insimul insurgamus ipsosque de finibus istis 
altissimo adiuvante exterminimus . . . speramus tandem providere posse cautius et perf ec-
tius de passagione terrae sanetae." (Finke: i. m. 391. o.) 

164 Finke : i. m. 394—399. o. 
165 1418-ban sikertelenül arra utasít néhány birodalmi várost, hogy szakítsák meg gaz

dasági kapcsolatait Velencével. (Deutsche Reichstagsakten. Hrsg. v. der Historischen Kom
mission der Wissenschaften. München-Gotha 1867. Bd. 8. 489—490. o.) A gazdasági háború 
stratégiájának bírálatára lásd Kretschmayr: i. m. II. 468. o. 

166 Finke: i. m. 401. o. 
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A kortársakat aggodalommal töltötte el az 1411-ben kirobbant ma
gyar—velencei háború híre.167 A következmények ismeretében nehe
zen érthető, hogy az a két állam, amelyet az oszmán előnyomulás 
létében fenyeget, nemcsak teljesen kihasználatlanul hagyja a törökök 
válságos helyzetét, hanem még egymás ellen is fordul. A szereplők 
és a szándékaik ismeretében ezt mégis természetesnek kell tartanunk. 

A török veszély pillanatnyi elhalványulását arra kívánták felhasz
nálni, hogy saját vitás ügyeiket rendezzék. Velence szániára létfon
tosságú volt az Adria keleti partját védő dalmát városok megszerzése. 
Ezek, valamint Friuli fontossága csakhamar bebizonyosodott, amikor 
Ozorai Pipo hadai akadálytalanul végigsöpörtek a Terra Ferma-n s 
Velence közvetlen környékét puszították. 

Zsigmond részben gazdasági, részben hatalmi okokból ragaszkodott 
a Magyarországgal mindig is laza kapcsolatot tartó dalmát városokhoz. 
A háborút azonban elvesztette, noha Magyarország katonai poten
ciálja lényegesen felülmúlta az inkább tengeri hatalomnak számító 
Velencét. Nyilvánvalóvá váltak a magyar hadsereg bizonyos harcá
szati gyengeségei — főleg a nehézlovasság csekély létszáma, továbbá 
a katonák és a parancsnokok fegyelmezetlensége, megvesztegethető
sége —, ám a háború kimenetelét végeredményben mégsem ezek dön
tötték el, hanem a nagy távolságok. A magyar seregek képtelenek 
voltak hadműveleti bázisuktól oly messzire elszakadva eredményesen 
harcolni. Főleg olyan gazdag, tapasztalt és ravasz ellenséget nem 
győzhettek le, mint amilyen Velence volt. 

A háború végeredményben a törökellenes harc szempontjából sze
rencsésen végződött. Dalmácia, amelyet az ország amúgy is képtelen 
volt megvédeni a nagy távolság miatt, Velence birtokába került, amely 
meg tudta őrizni a török támadásoktól. Velencének ez a kíméletlennek 
látszó, ám a realitás felismerésén alapuló lépése a későbbiekben meg
hozta gyümölcseit: Dalmácia meghódításával áttörhetetlen gátat emelt 
a nyugat felé törő oszmánok útjába. 

Nagyobb eredményeket ért el Zsigmond egy másik potenciális szö
vetségesével, illetve tényleges ellenlábasával, Jagelló Ulászló lengyel 
királlyal szemben. Bár 1410-ben a német lovagrenddel vívott hábo
rúban Magyarország a lovagrend oldalára állt, sőt Stibor be is tört 
Lengyelországba, a kapcsolatok rövidesen megjavultak. 1412-ben 
Ulászló Budán tárgyalt Zsigmonddal, s e tárgyalásokon leginkább a 
török probléma került szóba. Gyakorlati eredmények nem születtek 
ugyan, maga az a puszta tény azonban, hogy a hatalmas északi szom
széd már nem ellenség, hanem inkább szövetséges, jelentősen javított 
az ország hadászati helyzetén.168 

A török kérdés tehát egy időre diplomáciai propagandaeszközzé 
süllyedt. Ezt az értékcsökkenést a déli végek életének elcsendesedése 
is mutatja. 1407-ig semmi adatunk sincs török betörésre. Ekkor Zsig
mond, mint láttuk Boszniába viselt hadat, s itt feltehetőleg török por-

167 lorga: Notes I. 217., 243. o. 
168 Kretschmayer: i. m. II. 277. o.; Beckmann, G.: Der Kampf Kaiser Sigmunds gegen 

die werdende Weltmacht der Osmanen (1393—1437.) Gotha, 1902. 51—52. o. 
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tyázókkal is megütközhetett. 1408-ban viszont már arról értesülünk, 
hogy egy török hadsereg Horvátországon át egészen Szlovéniáig 
(Krajná) tört előre és több helységet felégetett.169 Ez a tény minden
esetre azt bizonyítja, hogy a magyar határvédelem rendszere még nem 
szilárdult meg. 

A következő év tavaszán válaszul a magyar hadsereg Szerbia török 
megszállta területeit támadta.170 A hadjárat katonailag nem hozott 
számottevő eredményt, politikailag mégis jelentősnek kell tartanunk, 
mivel Szerbiát újból bevonta a magyar hatalmi szférába, s ezzel je
lentősen fokozta a legfenyegetettebb déli megyék — Szerem, Temes, 
Kéve — biztonságát. 

E mellett még egy személyi változás is kedvező fordulatot hozott 
a végek életében. 1404-től kezdve, egészen 1426-ban bekövetkezett 
haláláig a firenzei származású Filipo Scolari — magyarosan Ozorai 
Pipo — töltötte be a temesi ispánság kulcsfontosságú pozícióját. Sze
mélyében a török elleni védelem egyik kimagasló alakja, s Maró ti Já 
nos mellett a kor legtehetségesebb magyar katonája jutott történelmi 
szerephez.171 

Bár a történész nem tekintheti feladatának, hogy nem realizálódott 
lehetőségeket elemezzen, ezúttal mégis ezt kell tennünk, ha értékel
ni akarjuk Zsigmond és általában Európa török politikáját a XV. 
század első évtizedeiben. Az oszmánokkal szembeni megmagyarázhatat
lannak tűnő passzivitást az egyes országoknál más és más okok idéz
ték elő. Zsigmond — eltekintve attól, hogy a legkritikusabb években 
a lázadás akadályozta szabad mozgásában — egy ideig bizonyára 
szükségtelennek, az óvatos és jobban tájékozott Velence ezzel szem
ben kilátástalannak tartotta az új keresztes háborút. A többi európai 
államot pedig nem fűzték közvetlen érdekek a kérdéshez. Ennél fogva 
nem is vállalhattak kezdeményező szerepet egy újabb koalíció meg
szervezésében. 

Elméletileg kétségtelenül fennállt a lehetőség a török kiűzésére 
Európából. A szultán fogságba esett, több tízezer harcos elesett a 
balvégzetű angorai csatában, felbomlott a birodalom egysége. Ha egy 
a nikápolyihoz hasonló, de jobban vezetett keresztes sereg hosszabb 
ideig a Balkánon tudott volna tairtózkodni, akkor megvalósulhatott 
volna a nagy ábránd, s a törököket nemcsak Európából, hanem akár 
Jeruzsálemből is kiűzhették volna. Ilyen hadsereg kiállítását azonban 
a kor politikai viszonyai nem tették lehetővé. 

Ám mégha létre is jött volna ez a sereg, akkor sem lett volna köny-
nyű dolog. A török birodalom szilárdságát mutatja, hogy néhány éves 

169 Kupelwieser: i. m. 34. o. ; Zsigm. oki. II . 6311.; Jug, S.: T u r s k i napad i na Kra jnsko 
in P r i m o r s k o do p rve t re t j ine 16. stoletja. Ljubl jana , 1943. L judska T j i skarna , 3—4. o.; Le-
vec, V. : Die Ers ten Türkene infä l le in Kra in u n d S te i e rmark . Mit te i lungen des Museum
vere ins für Kra in 1903., 175—176. o. 

170 Müleker: i. m. 19. o. ; Kupelwieser: i. m. 34. o. — Az Ozorai P ipo vezette m a g y a r 
sereg v i se lkedésére : „Comes P ipo m a n u fel lerata ingent i a p p a r a t u . . . benyomul t Boszniába 
és „ fere m e d i a m p a r t e e iusdem p rede rapac i expondeo et ignis incendio devas tavi t . " (TT. 
1884., 24. o.) 

171 Wenzel, G. : Ozorai P ipo . Magyar tö r téne lmi je l lemrajz Zs igmond k i rá ly korából . 
Pes t , 1883. Emich 101. o. • •. 
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politikai és katonai passzivitástól eltekintve Európában csupán néhány 
kisebb sziget elvesztésével gyengült, lényegében tehát a válságos évek
ben is meg tudta őrizni korábbi határait : sem Délkelet-Európa, sem 
Anatólia meghódított népei nem keltek fel a török uralom ellen, La-
zarevics István szerb fejedelem, a török leghatalmasabb európai va
zallusa is megelégedett azzal, hogy a magyar uralkodó hűbéruraságát 
is elismeri és igyekszik hasznot húzni a török trónkövetelők hatalmi 
vereségéből.172 

Zsigmond és a velencei Signoria passzivitását a következmények is
meretében még sem igazolhatjuk, mivel rendkívül kedvező alkalmat 
hagytak kiaknázatlanul a török meggyengítésére. Tény, hogy mind
ketten — elsősorban Velence — bizonyos eredménnyel törekedtek ha
táraik megszilárdítására, aktívabb támadó török politikára ellenben 
egyikük sem vállalkozott. 

A déli végvárrendszer kiépítése 
(1414—1437) 

I. Mohamednek Musza — és rajta keresztül a katonai demokrácia 
zabolátlan erői — felett aratott diadala csak egyetlen, igazi, ám annál 
lényegesebb szempontból képez korszakhatárt a Zsigmond-kori tö
rök—magyar viszony történetében. A belső harcok elültével a török 
birodalom konszolidálódott, s megszűnt az a lehetőség, hogy sikeres 
hadászati offenzívát lehessen ellene indítani. 

A változás egyelőre sem Magyarország, sem a többi európai ország 
politikájában nem tükröződött. Éppen ellenkezőleg, a XV. század má
sodik és harmadik évtizede a nagypolitika kibontakozását jelentette 
Zsigmond számára. Már nem csupán egy középhatalom belső és külső 
nehézségekkel küzdő uralkodója, hanem német király, a keresztény 
Európa legnagyobb világi hatalmassága. (N. B. Bátyját, Vencelt, a 
császár annyira háttérbe szorította, hogy már nem állt becsvágya út 
jában.) Érdeklődése és politikai tevékenysége valóban szinte az akkor 
ismert egész világot átölelte. A konstanzi zsinaton „megoldotta" a 
katolikus egyház hosszú századok óta legnagyobb válságát, az egyház
szakadást. Ugyanitt — igaz vegyes érzelmekkel — egy, az egyházra 
veszélyes tanokat hirdető eretnekkel, a prágai egyetem tanárával, 
Húsz Jánossal is „leszámolt". Utazásai során a messze Angliába is el
látogatott, hogy elsimítsa az angol—francia viszályt. Castiliával, Len
gyelországgal és Milánóval szerződéseket kötött s követei megtalálták 
az utat az Aranyhorda kánjának táborába is.173 

Nagyvonalú politikai elképzelései azonban Magyarország számára 
sem sok hasznot hajtottak. Német királyi és egyházi főpatrónusi minő
ségében belekényszerítette az országot az igazságtalan, káros és tra-

172 Barker: i. m. 254—255. o.; lorga: Geschichte d. Osm. Reichs II. 27—28. o. 
173 Diplomáciai t evékenységére lásd még Aldásy, A. : Zs igmond k i rá ly róma i császár

rá koronázása . 1410. Századok, 1913. Uo. Zs igmond k i rá ly és Spanyolország. Budapes t , 1927. 
MTA, 127. o. ; Goll, H. : Kaiser S ig ismund und Polen. 1419—1436. Mit te i lungen des Ins t i tu ts für 
ö s t e r r e i ch i schen Geschichte , 1895. ; Lenz, M. König S igmund und Heinr ich der Fünf te . Ber
lin, 1874.; Tardy, L . : Régi m a g y a r köve t já rások Kele ten. Budapes t , 1971., 9—34. o. 

3* — 431 — 



gikus következményekkel járó huszita háborúba. Több, mint másfél 
évtizeden át — 1419—1435 között — a magyar hadsereg főerőit a 
huszitákkal vívott egyre reménytelenebb csatározások kötötték le. Kü
lönösen súlyossá vált a helyzet 1426 után, amikor a „nemes célú had
járatok" megindításával a husziták ellentámadásba lendültek és be
fészkelték magukat Felső-Magyarországra. Itteni tevékenységük gyen
gítette a magyar feudális államot, s a legveszélyesebb időpontba gá
tolta, hogy a magyar hadsereg minden erejével a török ellen fordul
hasson, ezért haladó társadalmi szereplésük elismerése mellett, a tö
rökellenes harc tekintetében negatív szerepet játszottak.174 

Változatlanul csekély intenzitással időnként a magyar—velencei 
harcok is folytatódtak. Zsigmond egy-két alkalommal — pl. 1424-ben 
és 1426-ban — beavatkozott Velence és Milánó hatalmi harcába és 
néhány ezres segélyhaddal támogatta is a Viscontiak milánói hadse
regét. Ezek az inkább helyi jellegű harccselekmények azonban nem 
befolyásolták lényegesen a török fő hadszíntér eseményeit, az is elő
fordult pl., hogy 1427-ben a török hadjárat miatt Zsigmond vissza
rendelte Itáliából Lévai Cseh Péter 6000 főnyi seregét.175 

Zsigmond nagyarányú politikai és katonai tevékenységében a török 
probléma egészen II. Murád 1422-es trónra léptéig nem állt jelentő
ségének megfelelő helyen. Inkább csak diplomáciai vonatkozásban 
foglalkozott a kérdéssel. Változatlanul szorgalmazta ugyan a török
ellenes szövetség létrehozását, ám kevés sikerrel. Maga is inkább 
csak módszernek, propagandafogásnak tekintette a mohmedán veszély 
sűrű emlegetését. így pl., amikor 1415-ben békére hívta fel a hadban 
álló angol és francia uralkodót, azzal érvelt, hogy „nagy bajt és vi
szályt okoz az angol és a francia nemzet közötti háború, mivel annyira 
felbátorítja a hitetleneket, hogy azok már az egész kereszténység 
megsemmisítésén gondolkoznak."176 Osztója boszniai király 1415-ös 
hűbéri esküjében is helyet kapott a török elleni harc gondolata.177 

Nagy buzgalommal, de kevés látható eredménnyel tovább folyt a 
keresztes hadjáratok előkészítése is. A helyzetet megnehezítette, hogy 
már nem a török az egyedüli „hitetlen", aki ellen fegyvert kell fogni, 
hanem ide sorolták a bosnyák, s mindenekelőtt a cseh huszita eret
nekeket is. Utóbbiak ellen 1420-ban, 1421-ben, 1427-ben és 1431-ben 
is szerveztek keresztes hadat, mindannyiszor gyászos eredménnyel. 

A török ellen inkább csak a terveknél maradtak. Zsigmond 1414-
ben Ulászló lengyel királlyal közösen felvetette egy újabb „passagium 
generale" eszméjét, a terv soha sem realizálódott, ürügyül Velence 
kétértelmű magatartását hozták fel: a Signoria ugyanis sietett meg-

174 Magyarországi tevékenységükről lásd Tóth-Szabó P . : A cseh-huszita mozgalmak és 
uralom története Magyarországon. Budapest, 1917.; Varsik, B. : Husitské revolutioné hnutie 
a Slovensko. Bratislava, 1965.; Székely, Gy. : A huszitizmus. MTA Társadalmi Történeti Osz
tályának Közleményei, 1954. 1—4. o. sz.; Rázsó Gy.: HK 1962. 2. sz. 181—182. o. 

175 DRTA X/l. 12. O. 
176 „Quanta male ex dissensione et collisiva inter Angliáé et Franciáé régna . . . (non 

solum spécialiser regnis ipsis sed) resurgit audaciam infideliuim. . . (fiarendo eos) fortio-
res in ex exterminium surgerent christianorum." (Finke: i. m. 390. o.) 

177 A lengyel—magyar szövetségre lásd Beckmann: i. m. 51—52. o. Velence és Moha
med tárgyalásaira Iorga: Notes I. 222—224. o. 
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egyezni a fivérei felett diadalmaskodó Mohamed szultánnal.178 1416-
ban II. Mánuellel és Velencével folytak tárgyalások, Velence bizal
matlansága és a többi hatalom érdektelensége miatt ezek is meghiú
sultak.179 Murád trónra lépte itt is változásokat hozott. A fiatal szultán 
1422-ben már Bizánc ostromával és Szaloniki elfoglalásával bebizo
nyította a birodalom megerősödését és saját tetterejét, s ez fenyege
tően jelezte, hogy a csaknem két évtizedes türelmi időnek vége, a 
török újból hódításokra tör. 

A megváltozott légkört a leginkább fenyegetett Bizánc diplomáciai 
tevékenységének megélénkülése jelezte. Alighogy sikerült Murád 
ostromló hadait visszaverniük — az ismételt kudarcot a török hajóhad 
és tüzérség hiánya okozta —, VIII. János, a bizánci trónörökös európai 
körútra indult. Segítséget kért, cserébe ki tudja hányadszor a keleti 
egyház visszatérését ígérte Róma kebelébe. A trónörökös 1424 nya
rán érkezett Budára, tárgyalásai azonban most sem hoztak konkrét 
eredményeket.180 1425-ben viszont kedvező fordulat ment végbe a 
magyar—velencei viszonyban: október 25-én, a velencei Signoria po
zitív választ adott egy újabb német—magyar—velencei törökellenes 
szövetség létrehozására irányuló javaslatra.181 

Zsigmond javaslata értelmében a magyarok és a németek száraz
földön, a velenceiek a tengeren harcolnának a török ellen. Velence 
200 000 aranydukátot kölcsönöz Zsigmondnak hadi célokra és enge
délyezi, hogy velencei területén Íjászokat és más zsoldosokat toboroz
zanak a császári hadseregbe. Zsigmond azt is kérte, hogy a Signoria 
hajóépítő szakembereket bocsásson rendelkezésére. A hadjárat célját 
Gallipoli elfoglalásában határozza meg. A velenceiek feltételesen el
fogadták a javaslatot, Zsigmond anyagi igényeit azonban 50 000 du
kátra mérsékelték. E szövetségre épültek Zsigmond következő évi ter
vei: a hadjárat a Havasalföldre és Bulgáriába, s ha lehet Görögország
ba, a hadjárat célja a délkeleti határvédelem megszilárdítása és a török 
visszaszorítása volt. A vállalkozás azonban Zsigmond történetírója — 
Windecke szerint — a husziták támadása miatt nem jött létre.182 

1427-ben újabb, ezúttal konkrétebb megegyezés született Magyar
ország és Velence között. Velence hajóhadat ígért a szultán ellen, a 
flottát a tervek szerint a pápai, aragon és milánói hajókkal is meg
erősítették volna.183 Az eredmény magyar részről azonban csak mind
össze a balul sikerült galambóci hadjáratban öltött testet, a szövetsé
ges hajóhad tevékenységéről ellenben nem tudnak forrásaink. 

Nem törekedtünk teljességre a törökellenes had- és szövetségter
vezetek felsorolásánál. Ezek a tervezetek katonai oldalaikat tekintve 

178 Iorga: Notes I. 258—295. o. 
179 Iorga: Notes I. 237—332. o. 
180 Moravcsik: i. m. (Századok, 1961.) 842. o. 
181 Iorga : Notes I. 409—410. o. 
182 „Die (d. h. die Türken — R. Gy.) den Cristen grossen schaden däten in den konig-

rich zu Ungern, und die Venediger . . . darzu hulfent, das sich kuntlich vant, das sie die 
heiden und Durken sterketen wider den konig zu Ungern." (Windecke: E:: Denkwürdig
keiten zur Geschichte des Zeitalter Kaiser Sigmunds. Baden, 1893. Gaertner, 145. o.). Zsig
mond terveiről Windecke: i. m. 204. o. Velence tiltakozik a vád ellen és konkrét javaslatot 
tesz. Iorga: Notes I. 434—435. o. 

183 DRTA X/l. 60. o. 
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többnyire eléggé reálisnak tűnnek, megvalósításukra még sem történ
tek kísérletek. Realizálásukat részben objektív okok akadályozták. Az 
európai helyzet nem kedvezett a törökellenes szövetség létrehozásá
nak. Anglia és Franciaország újból háborúba állt, Velencét, Milánót 
és Nápoly t is gyakran találjuk fegyveres konfliktusban egymással, 
nem tisztázódott még véglegesen a velencei—magyar viszony, Len
gyelországot a Német Lovagrend és az Aranyhorda tatárai tartották 
sakkban, a német birodalom pedig belekeveredett Zsigmond huszita 
hódító vállalkozásába. 

Érdekesebb ennél a kérdés szubjektív oldala. A kor lovagjai erköl
csi kötelességüknek érezték a keresztény hit védelmét. V. Henrik 
angol királyt még halálos ágyán is lelkiismeret-furdalás kínozta, mert 
nem szabadította fel Jeruzsálemet.18'1 Hasonló gondok emésztették Jó 
Fülöp burgundi herceget is. Ügy látszik azonban megelégedtek azzal, 
hogy hitbuzgó szándékaikat szép szavakba öltöztetik, a megvalósítás 
elmaradásáért pedig másra hárítják a felelősséget. Zsigmondot, akkor 
is amikor szinte teljesen megfeledkezett a törökről, „scutum singulare 
et pugil pro fide"-nek nevezi Firenze,185 s a király is országát „a 
kereszténység védőpajzsa" nem éppen megérdemelt díszítő jelzővel 
ruházza fel.486 

A tettek azonban többnyire józanabbak, mint a szavak. Velence 
opportunista politikájáról már sok szót ejtettünk, ám szinte valameny-
nyi állam diplomáciáját hasonló szűklátókörű egyéni célok vezérelték. 
A keleti kereskedelem ugyancsak érdekelt Firenze pl. 1462—64-ben 
maga ajánlkozik a szultánnak, hogy kémkedik érdekében és igyekszik 
megakadályozni a keresztes hadjárat megszervezését.187 

A törökkel való ideiglenes megegyezés Zsigmondtól sem lehetett 
idegen. Nevéhez fűződik 1419-ben az első ötéves fegyverszünet a tö
rökkel, amelyet 1424-ben az új szultánnal, Muráddal egy másik, két 
évre tervezett fegyvernyugvás követ.JW Windecke mindkettőről meg
jegyzi, hogy a törökök szegték meg, s ezt el is hihetjük neki.189 

Zsigmond nyugati nagypolitikai ábrándjai, szövetségi tervei inkább 
károkat, mint hasznot hoztak az országnak. Lényegesen kedvezőbb a 
kép, ha a király hazai tevékenységét vizsgáljuk. Uralkodása második 
felében Zsigmond számos helyes intézkedést hozott a magyar had
sereg korszerűsítése és a déli végvárrendszer megerősítése érdekében. 

Zsigmond uralkodása alatt a hadsereg szemmel láthatóan korsze
rűsödött, s ezt a fejlődést nem csekély mértékben az uralkodó tudatos 

184 Burne, A. H. : The Agincour t War. London, 1956., 168—169. o. Erdmann: i. m. 197. o. 
185 Iorga: Notes II . 125. o. — 1410 augusz tusában n e m sokka l több joggal XXIII. J ános 

p á p a is „pugi l et a th le ta mil i tant is ecclesiae ad p r o s t e r n e n d u m ba rba r i cam perf idiam hos-
t ium r e d e m p t o r i s " - k é n t aposztrofál ja a m a g y a r k i rá lyt . (Zsigm. oki. II. 7862.) 

186 Zsigm. oki . II. 3251. 7230. 
187 „I f iorent ini che e rano sulle ga leare mani fes torono al Gran Signore-i p repara t iv i 

de ' chr i s t ian i con t re dé lui . . . e gli p romisano di far il possibile, pe r sciogľiere la léga di 
Chris t iani e r ende r inut i l i i loro ten ta iv i . " (Követjelentés 1462 októberéből . Közli Babinger, 
F. : Spätmit te la í ter l iche ' f ränkische Brief Schriften aus d e m grossher r l ichen Seraj zu Stam-
bul . München , 1963. Oldenburg , 6—7. o.) 

188 Bre i t : i . m . 155;, 170. 
189 „Also w a r t ein fride gemach t Zwuschen der Römischen konige u n d den D u r k e n 

zwei jo r l a n g : es w a r t aber nit gehal ten von den D ü r k e n . " (Windecke: i. ,m. 177V o.) 
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katonapolitikája idézte elő.190 Nyomatékosan hangsúlyoznunk kell azt 
a tényt is, hogy ez a fejlődés mind az általános európai tendenciák, 
mind a sajátos magyar viszonyok követelményeinek megfelelően ment 
végbe. Zsigmond uralkodása alatt vált a legkorszerűbb és leghatéko
nyabb katonatípus, a zsoldosság, a hadsereg gerincévé. Hatása mind 
a nehézlovasság számának és jelentőségének növekedésében, mind az 
új fegyvernemek — reguláris gyalogság (ez csak Magyarországon új) 
és tüzérség — megjelenésében megmutatkozik. 

Elméletileg ugyancsak helyesnek tarthatjuk Zsigmond ama törek
vését is, hogy a hadsereg hivatásos magva — zsoldosok, királyi és 
bárói katonafamiliárisok — köré a török harcok sajátosságainak tel
jesen megfelelő irreguláris lovasíjász réteget — a már említett telek
katonaságot — szervezzen. Nem rajta múlott, hogy a telekkatonaság 
végeredményben nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket.191 

Mindezek a reformok háttérbe szorították a hadsereg eddigi derék
hadát, a földbirtokosok és szabadok általános fegyveres felkelését, az 
Európa-szerte elavult „generalis exercitus"-t. Zsigmond nagyon helye
sen arra törekedett, hogy a gyakorlatlan, rosszul felfegyverzett ne
mesek és szabadok, személyes szolgálatuk helyett pénzzel, vagy hiva
tásos katonahelyettes állításával járuljanak hozzá az ország védelmé
hez. A hadsereg megreformálásához azonban nagyon nagy anyagi ál
dozatokra volt szükség. Zsigmond ezt részben rendkívüli adókkal, 
részben kölcsönökkel kívánta fedezni. Hosszú uralkodása alatt nem 
teljesnek mondható adatgyűjtésünk szerint ilyen módon több, mint 
800 000 arany értékű kölcsönt fordított katonai kiadásokra.192 Lele
ményes, bár nem mindig célravezető módszernek bizonyult a bárói 
„különleges megbízatások" rendszere, amelynek lényege az volt, hogy 
a báró zsoldoscsapat szervezésére kapott megbízást, pénzt azonban csak 
ritkán mellékeltek a megbízólevélhez, általában később, földbirtokado
mánnyal, vagy zálogbirtokkal, esetleg királyi jövedelmek elzálogosí
tásával fizetett az uralkodó.193 

A végvárrendszer kiépítése és főleg az állandó készültséget köve
telő portyázó török harcmodor megkövetelte, hogy a végeket tekinté
lyes létszámú, jó minőségű, többé-kevésbé állandó jellegű csapatok 
védjék. Ennek az: igénynek a Zsigmond-kori korszerűsített magyar 
hadsereg lényegében meg is felelt. 

A hadsereg fejlődését az is jelzi, hogy most már lehetőség nyílt a 
hadjáratok megtervezésére, a határvédelmi rendszer felállítására is. 
Ezt a célt szolgálták a különféle védelmi tervezetek, hadiutasítások, 
amelyek a hadsereg kiegészítését, mozgósítását, elhelyezését és ellá
tását szabályozták. Viszonylag legteljesebb közülük az 1433-as védelmi 
utasítás, ennek alapján képet alkothatunk a kor magyar hadseregének 

190 Zsigmond ka tonapo l i t i ká j ának legrészletesebb, ám egyolda lúan pozitív ábrázolásá t 
l á sd Deér, J. : Zs igmond k i rá ly honvéde lmi poli t ikája. Pécs . 1936. 91. o. Reál isabb é r téke lé 
sét lásd Elekes L.: H u n y a d i 38—64. o. U : . : A középkor i m a g y a r á l lam 158—160. o. Lásd még 
Breit: i. m. 200—213. o. 

191 „Valószínű, hogy Zs igmond 139'7 és 1400 közti p róbá lkozása i az 1401-ben k i tö r t po 
l i t ikai válság mia t t j u to t t ak csődbe ." (Borosy, i. m. 62—63. o.) 

192 Rázsó: HK. 1962. 2. sz. 165. o. 
193 Uo. 169. o. ; Deér, i. m. 70—73. o. 
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létszámviszonyairól is.194 Ez a hadrend csak a lovasságot sorolja fel, a 
gyalogság azonban csupán néhány ezer főre becsülhető, viszony
lag elhanyagolható tényező volt a magyar hadseregben. Azt is 
hozzá kell tennünk, hogy a védelmi tervezet, az ún. Banderiale Re-
gistrum, a csapatok létszámát bandériumokban195 adja meg, így csak 
megközelítő pontossággal számolhatunk. Ezek szerint a magyar és a 
szövetséges — szerb, román — lovasság összlétszámát mintegy 70 000 
főre becsülhetjük. Ebből Dalmáciában 3000, az Una mentén (Horvát
ország) 2500, Ozora (Bosznia) felé 16 000, Szlavónia és Horvátország 
többi része 12 000, a Temesközben 3500, Erdélyben 13 000, a török el
len összesen kb. 50 000 lovas, amelyben benne van a szerb fejedelem 
8000 és a román fejedelemség 10 000 katonája. A husziták ellen pedig 
22—25 000 lovas állt zászló alá háború esetén. 

Mind a védelmi utasítások, mind az egyéb katonai rendeletek, fő
leg a katonák ellátását szabályozó 1427-es áriimitáció, és az erdélyi 
határ védelmét szabályozó 1432-es hadiutasítás azt bizonyítják, hogy 
a király és tanácsadói nagy szakértelemmel foglalkoztak katonai kér
désekkel. 

Meglepő viszont, hogy a tehetséges szervező és stratéga Zsigmond, 
mennyire gyenge és balszerencsés hadvezérnek bizonyult a harcme
zőn. Az 1395-ös hadjárat harcaitól eltekintve, valamennyi jelentősebb 
csatája elveszett, amelyben személyesen is részt vett. Ezt részben sze
mélyes határozatlanságának, részben a török és magyar sereg között 
még mindig fennálló mennyiségi és némileg minőségi különbségnek 
tulajdoníthatjuk. A személyes tényező szerepét sémiképp sem be
csülhetjük le, ha figyelembe vesszük, hogy más magyar hadvezérek, 
Maróti János, Ozorai Pipó, Csáki Miklós, Macedóniai Miklós milyen 
gyakran győztek a török felett. 

Zsigmond tehát inkább politikus és elméleti katonai teoretikus volt, 
mint gyakorlati hadvezér. Diplomáciai és hadászati érzékét, ám ugyan
akkor politikájának súlyos hiányosságait is mindenekelőtt élete utolsó 
évtizedeiben, a déli végvárrendszer kiépítésénél kifejtett tevékenysége 
mutatja. Az egykori vazallus államok fokozatos elvesztése, az 1391— 
1402, 1416—1418 és végül az 1432-ben újra kezdődő és Zsigmond ha 
lálán is messze túlterjedő török betörések hosszú folyamata rá kellett, 
hogy döbbentse Zsigmondot a déli végvárrendszer kiépítésének szük
ségességére. Ezt két módon vélte megvalósítani: új várak építésével 
és az egykori vazallusi rendszer feltámasztásával. 

Az előbbi kétségtelenül egyszerűbb és problémamentesebb volt. 
A védelem leggyengébb része a szörényi bánság és Temes megye volt. 
Ennek megerősítésére épült Mehádia közelében Görény vára, Szörény 
(Turnu Severin) várának eleste,196 Galambóc török kézre kerülése után 

194 Kiadta Kovachich M. Gy. : Supplementum ad Vestigia comitiorum Budae, 1798. I. 
374—393. o. Magyarul nem pontos fordításban közli Kőszeghy S. : Zsigmond király két hon
védelmi szabályzata. HK. 1892. 586—608. o. 

195 Bandérium, vagy vexillum alatt a megyék és a nagybirtokosok fegyveres csapatait 
értjük. Létszámuk különböző volt 25-től egészen 1000 főig. Kőszeghy elköveti azt a hibát, 
hogy ahol nem talál pontos adatot, ott egyszerűen 400-zal számolja a bandérium látszámát. 

196 Fejér G. : Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesticus et civilis. Budae, 1829—1844. 
Trattner, X/6 207, X/8 599. o.; Aschabach: i. m. III. 244—245. o.; DRTA. IX. 172. o. 
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pedig László vára.197 Az erdélyi hágók védelmére 1432-ben 2000 főnyi 
állandó őrség figyelő szolgálatát is megszervezték.198 A várak megerő
sítését különösen Ozorai Pipó szorgalmazta. Korszerűsítette Orsovát, 
s ezen kívül is több kisebb favárat emelt, illetve erősített meg.199 

Mindezeknél fontosabb lett volna a határvédő körlet kiszélesítése. 
A korábbi bánságok többségükben török hódoltsági területek lettek, 
amelyek északi határa veszedelmesen közeledett Magyarország déli 
megyéi felé. Zsigmond politikája arra irányult, hogy az egykori hű
béres országokat ismét visszacsalogassa, vagy visszakényszerítse a ma
gyar fennhatóság alá. Fáradozásai csak részsikereket eredményeztek. 
Nyugaton Dalmácia nagy része Velence birtokába került, csupán délen 
Ragusa (Dubrovnik) maradt laza kapcsolatba a magyar koronával, 
északon pedig Novigrád, Várna, Knin és Senj várát védte továbbra is 
magyar őrség, az egykori Dalmácia erre a néhány városra zsugo
rodott. 

Lényegében Bosznia is elveszett. Az 1415-i vereség után az ország 
három hatalmas szomszéd: Magyarország, Velence és az oszmán bi
rodalom között őrizgette egyre fogyó függetlensége maradványait, 
míg végül 1463-ban hosszú századokra elnyelte a török áradat. 

A Havasalföldön is kedvezőtlen fordulat történt. 1416-ban az újra 
meginduló török támadások fő célja a Havasalföld lett, amelyet a 
magyar végvári hadak — és természetesen a román nép ellenállása 
sem tudott megvédeni attól, hogy török hódoltsággá váljék. Az 1420-as 
években II. Dán fejedelem még többször visszautasította a török tá
madásokat, utóda Alexandru fejedelem már arra kényszerült, hogy 
támogassa az Erdélybe törő oszmán portyázókat.200 A Havasalföld ki
esésével ily módon Dél-Erdély is hadszíntérré változott. 

Zsigmond legnagyobb diplomáciai győzelmét Szerbián aratta. Már 
utaltunk arra, hogy 1408-ban magyar hadak jelentek meg Szerbiában 
és ez arra bírta Lazarevics István szerb fejedelmet, hogy újból i s 
merje el a magyar függőséget. Viszonzásként Zsigmond jelentős m a 
gyarországi birtokadományokkal — Szatmár, Németi, Nagybánya stb. 
— ajándékozta meg.201 1426-ban a fejedelem a tatai szerződésben Ma
gyarországra ruházta az egykori macsói bánság várait, továbbá Belg
rádot és Galambócot (Golubác) is.202 Összesen tizenhét új végvár ke-

197 Kupelwieser, i. m. 41. o. ; Breit: i. m . 174. o. — Ugyan e r r e az időre esik a Néme t 
Lovagrend n é h á n y lovag jának és csa t lósának bete lepí tése a szörényi bánság t e rü l e t é re . A 
Nicolaus von Redwitz vezetésével megjelent n é m e t lovagok t evékenységérő l c supán anny i t 
t u d u n k , hogy n é h á n y év mú lva a tö rök elpuszt í t ja t e lepüke t . (Joachim, E . : König S igmund 
und der Deutsche Ri t t e ro rden in Ungarn 1429—1432. Innsb ruck , 1911., 33. o.) 

198 Documenta pr iv i toare la is toria Romani lo r . Ed. E. H u r m u z a k i . Bucures t i , 1887. XV/1. 
24—25. o. (a t ovább iakban Hurmuzak i . ) 

199 Wenzel: i. m. 19—20. o. (Poggio, Pozzi és P ipo i smere t l en tö r téne t í ró ja a lapján.) 
A v á r a k vezetésével e se tenkén t tapasz ta l t idegen zsoldost iszteket b íz tak meg. (Fr iedr ich von 
F loersche im) , Reges ta imper i i 8305, Hans von Segelsdorff (Dl. 36.753), Ralfko de W a r t e n b u r g 
(Zsigm. oki . I I . 6311), s tb . és idegen zsoldosokkal is megerős í t e t t ék (Ber tandon de la Bro-
qu ie re u tazása . 1433. Közli Szamota I. : 1054—1717. Budapes t , 1891. 81. o. 

200 Werner—Zimmermann : U r k u n d e n b u c k zu r Geschichte der Deutschen in Sieben* 
bürgen . H e r m a n n s t a d t , 1892—1937. IV. 466—478. o. ; Elekes: H u n y a d i 63. o.; Windecke: i. m . 
332—333. o. ; Kupelwieser : i. m . 45. o. 

201 Pesty F . : B rankov ic s György r á c despota b i r tokviszonyai Magyarországon . Buda 
pest , 1877. Emich. 38—39. o. A t a t a i szerződés szövegét lásd M o n u m e n t a H u n g á r i á é His tor ica 
33. k. XXIV—XXVIII. o. C/ X / l . 89—93. o. Lásd még Thuróczi: i. m. 98. o. 

202 Uo. 
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rült magyar fennhatóság alá, közöttük Belgrád, Mačva (Macsó), Sokol, 
Brodar, Halap. Noha a várak átadása nem utolsósorban az erőszakos 
magyar térítő politika következtében nem ment simán — Galambócot 
pl. parancsnoka a török kézre játszotta —, a tatai szerződés forduló
pontot jelentett a magyar végvárrendszer történetében. Különösen 
Belgrád megszerzését tekinthetjük fontosnak. A Duna és a Száva ösz-
szefolyasánál emelt várat már a kortársak is ,,Magyarország kapujá
nak"203 nevezték, s tény, hogy a vár 1521-es elestéig minden jelentő
sebb török támadást elhárított, s bukása mementóként előre jelezte a 
későbbi mohácsi katasztrófát és egyben a török hódoltság bekövet
kezését is. 

A tatai szerződés, s különösen Belgrád megszerzése valóban szinte 
az utolsó pillanatban mentette meg az országot a döntő török táma
dás veszélyétől. Már I. Mohamed alatt megújultak a török támadások, 
főként Boszniát és a Havasalföldet támadták a török portyázok. Mind 
a török támadások erejét, mind a magyar végek gyengeségét bizo
nyítja, hogy még ugyanezen a nyáron egy török hadsereg egészen 
Stájerországig hatolt.204 A havasalföldi harcok is a török fegyverek 
sikereit hozták. Mircea fejedelem kérésére Losonczi István vezetésé
vel magyar segélyhad indult a török ellen, de súlyos vereséget szen
vedett, maga a vezér is elesett a csatában.205 

Sikeresebbek voltak Macedóniai Péterfia Miklós temesi alispán har
cai, aki két alkalommal is nagy török portyázó hadat vert szét, s 
párviadalban Ikach béget is levágta.206 1419-ben pedig maga Zsigmond 
is a végekre indult. Mircea fejedelem támogatására vezetett hadjára
tot, bár a részleteket nem ismerjük, hadjárata sikeres lehetett, mivel 
hamarosan török követség jelent meg Budán a szultán ötéves béke
ajánlatával, amit a már a cseh problémában elmerült Zsigmond bi
zonyára örömmel is fogadott. 

A végvári harcok legjelentősebb vezére azonban Ozorai Pipo temesi 
ispán volt, aki életrajzírói szerint több, mint húsz csatában harcolt 
sikeresen a betörő török ellen.207 Főleg 1423-as bulgáriai győzelmét 
és utolsó, 1425-i hadjáratának eredményeit — Belgrád és Szörény 
környékének megtisztítását a törököktől — emelhetjük ki. 

A tatai szerződés újabb háborút robbantott ki Magyarország és a 
török birodalom között. Galambóc várát parancsnoka a török kezére 
játszotta, megtorlásul a következő év tavaszán Zsigmond névleges, és 
Rozgonyi István temesi ispán tényleges vezetése alatt tekintélyes ro
mán és litván csapatokkal is kiegészített magyar sereg indult a vár 
elfoglalására. A sereg létszámát Breit 25 000, Kupelwieser 20—30 000 
főre becsüli.207 Véleményünk szerint a sereg létszáma aligha érte el a 

203 „Magyarország meghód í t á sának ku lcsa . " Tu r szán bég. Thury: J . : Török tö r téne t 
í rók. I. Budapes t , 1893. 77. o. Az ú jabb szerzők közü l Schwoebel, E. : The Shadow the Cres
cen t : The Rena issance image of the Tu rk . (1453—1517.) Nieuwkoop , 1967. De Graaf, 43. o. „The 
ga teway to H u n g a r y " - n a k nevezi Belgrádot . 

204 Jug: i. m. 6—7. o. 
205 Thuróczy: i. m. 93—95. o. ; Dl. 46 325. „Bande r i a nos t r a sub conduct i S tephani di 

Lossonch . . . in Valach iam i r r u m p s e r u n t . . . sed . . . c ladem . . . a c c e p e r u n t " (1421. aug . 
3i kelt oki. sz. ; Bre i t : i. m. 153. o. 

206 Thuróczy: i. m. 95—96. o. TT. 1884. 275. o. 
207 Poggiot idézi Wenzel: i. m. 20—21. o. 
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minimálisnak tekintett 20 000 főt.208 Erre mutat Zsigmond egyik le
vele is, amelyben arra utasítja Remetei Imre alispánt, hogy 32 (!) 
lovasával csatlakozzák hozzá.209 Ilyen kis létszámú csapat távolléte is 
oly gondot okozott .tehát a királynak, hogy személyesen kellett intéz
kednie. Azt is figyelemreméltónak tartjuk, hogy Remetei, mint alispán 
a kevei bandériumot vezette, ha az egyik érintett megye egyik kato
nai vezetője is ilyen jelentéktelen csapattal vonult fel, ebből az egész 
sereg nagyságáról képet alkothatunk. A hadjárat célja: Galambóc el
foglalása volt, a Duna menti vár — Belgrád és Szörény között — a 
hadászatilag döntő fontosságú Duna vonalat védte, ám önmagában 
nem volt olyan fontos, hogy arra kellett volna számítanunk, hogy 
megütköznek a szultán seregével. 

A vár ostroma, mint tudjuk, kudarcot vallott, a szultán segere vá
ratlanul megérkezett és meglepte az ostromló csapatokat. Zsigmond 
megint csak egy dunai hajón talált menedéket, s tétlenül kellett 
szemlélnie, hogyan semmisítik meg a törökök a Duna jobb partján 
rekedt magyar csapatokat.210 

A vereségből két tanulságot vonhatunk le: a magyar sereg taktikai 
fegyelme még mindig nem kielégítő, a csata egy váratlan, vagy ked
vezőtlen fordulata jóvátehetetlen pánikot okoz, Zsigmond pedig öreg 
korára sem vált tapasztalt és határozott katonai vezetővé. Ellenben 
pozitívan kell értékelnünk a tűzfegyverek nagyarányú elterjedését. 
Rozgonyiné Szentgyörgyi Cecília adományleveléből megtudjuk, hogy 
a várat ágyúsnaszádokról is bombázták,211 Lászlóvár ágyúi pedig az 
üldöző török sereget lőtték eredményesen.212 Néhány évvel később de 
Broquière burgundiai lovag is dicséri a magyar ágyúkat, Belgrád
ról írva megállapítja, hogy „mind az öt erőd föl van szerelve tüzér
séggel. Leginkább feltűnt a három bronzágyú, melyek egyike olyan 
óriási volt, minőt még soha sem láttam."213 

A következő években erősödött a török nyomás. A végek még télen 
is állandóan készenlétben éltek, ha beállt a Duna, minden pillanat
ban várni lehetett a török támadást.214 A török betörések állandó
sultak. Főleg Erdély, a Szerémség és a Temesköz szenvedett sokat. 
A pusztítások sok helységet elnéptelenítettek, avagy annyira meg
gyengítettek, hogy a király kénytelen volt egy időre elengedni adó
jukat, mint 1421-ben a kegyetlenül elpusztított barcasági faluét.215 

208 Kupelwieser: i. m. 41. o.; Breit: i. m. 175. o. 
209 Ortvay: Ternes IV. 615. o. 
210 Kupelwieser : i. m. 42. o.; Pesty: Krassó III. 328—329. o. 

CD X/2 437—439. o. 
211 CD X/2 438. o.; Hammer—Pur g stal: i. m. 332. o . ; Schönherr: i. m. 566—569. o. 
212 Breit i. m. 177. o. ; Milleker: i. m. 26—27. o. 
213 Id. Szamota: i. m. 80. o. 
214 „Sciatis quod D a n u b i u m u s q u e t rès dies ér i t p lenar ia conge l l a tum" — írja Thal ló-

czi F r a n k n á n d o r f e h é r v á r i k a p i t á n y 1431. j a n u á r 10-én fami l iá r i sának Himfy (Remetei) Mik
lósnak — „et Turc i s cum ipso rum gen t ibus sunt p rompt i ven i re in H u n g á r i á m . Ob hoc vo-
bis commi t t imus q u a t e n u s visis p resèn t ibus in toto comi ta tu Kevens i p roc l amere faciatis . . . 
subi to ad Danubi i i p s o r u m pedi t ibus et equi t ibus veni re debean t . " (Magyarország és Szerbia 
közöt t i összeköt te tések oklevél tára . 1198—1526. összeál l í to t ta Thallóczy la.—Aldásy A. Buda
pest , 1907., 88. o. (MHHD 33.) Thal lóczy a köve tkezőkben i s t á jékoz ta t t a a Remete ieke t a he ly
zet ről (UQ. 90., 91—92. o.), nagyobb baj ezút ta l n e m tör tén t , végül f e b r u á r b a n a duna i révnél 
f e lbukkanó . ,huzarones et a l ios l a t r o n e s " ellen szólítják fegyverbe a megye nemességet . 
(Uo. 91—93. o.) 

215 Hurmuzaki: XV/ l . 11—12. o. Hasonló in tézkedések Werner—Zimmermann: i. m. IV. 
454. o. Dl . 43 254. 
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A rabló, pusztító hadviselés, falvak és városok felgyújtása, emberek 
elhurcolása nem csupán a török hadsereg harcmódjához tartozott, ha
nem valamennyi feudális hadsereg, így a magyar is sűrűn alkalmazta 
a „felégetett föld" borzalmas taktikáját.216 A török azonban lénye
gesen kedvezőbb helyzetben volt. Egyfelől állandó hadászati offen
zívában lévén, lényegesen többször léptek csapatai magyar területre, 
min t megfordítva, más felől a magyar seregek mem a birodalom fon
tos területeit, hanem a nemrég hódolt Szerbiát, Boszniát és Bul
gáriát pusztították.217 

Zsigmond életének utolsó évében azonban úgy tűnt, kedvező fordu
lat áll be a magyar—török erőviszonyokba. Több ezer cseh katona 
Szentmiklóssy Pongrác vezetésével Belgrádba érkezett, csatlakozott 
Thallóczy Máté kapitány hadaihoz. Az egyesült seregek nagyon sike
res portyát hajtottak végre. Egészen Kruševácig hatoltak előre és 
megsemmisítették a veszélyes török folyami ágyús flotíllát.218 A cse
hek Szendrő (Smederevo) alá is benyomultak és szétverték Iszák bég 
hadait. 

* 
Ezzel a sikeres akkorddal zárult Zsigmond hosszú, inkább kudar

cokkal, semmint diadalokkal teli uralkodása. Kétségtelen tény, a török 
birodalom halála idején sokkal inkább fenyegette az ország függet
lenségét, mint uralkodása első éveiben. A már kezdetben sem ked
vező erőviszonyok mindinkább az oszmánok javára tolódtak el, s az 
utolsó katonai siker ellenére világosan látszott: csakhamar véget ér a 
török stratégia portyázó szakasza, s megindul a harc Magyarország 
meghódításáért, vagy legalább is a török függőség elismertetéséért. 

Ez olyan objektív tényező volt, amelyért az ország vezetőit, így 
Zsigmondot is, csak másodlagosan terheli a felelősség. Ugyanígy nem 
hibáztathatjuk a keresztes hadjáratok elmaradásáért sem. Azt sem ál 
líthatjuk, hogy törökellenes politikáját a passzivitás jellemezte. 
Egyetlen károsan passzív időszaktól — 1402—1413 — eltekintve in
kább az jellemezte politikáját, hogy olyankor is támadólag lépett fel, 
amikor erre nem volt kifejezetten szükség — 1. néhány havasalföldi 
harcot, s mindenekelőtt a galambóci ütközetet. 

216 A kortársak természetesnek tartották a „felégetett föld" stratégiáját — ha ellen
séges terület elpusztításáról volt szó —, sőt szinte dicsekedtek is vele: Kinizsi — írja Má
tyás 1481. december 10-én IV. Sixtusnak — ,,in Serviam penetravit usque ad Crosucz prog-
ressus . . . totam illám terram ferro et igne vastavit. (Mátyás király levelei. Szerk. Fraknói 
V. Budapest, 1893—1895. II. 190. o.) Ha viszont ugyanezt az ellenség csinálja, akkor termé
szetesen kellő borzadállyal írnak róla. „Dum seva gens Turcorum. . . (Rasciam) hostiliter 
invadendo . . . non modicas etiam depredationes et devastationes ac insendia in dicto regno 
nostro Raschie perpetravit" (MHHD 33. 73—74. o. Bocskay Miklós adományleveléből, 1427.) 
Mindkét forrásunk ugyanarról az országról, Szerbiáról szól! A középkori háborúkat jellem
ző pusztító hadviselést Köhler tudatosnak tekintette és megteremtette az ún. „depopulá-
ciós stratégia" fogalmát. (Köhler, G.: Die Entwickelung des Kriegwesens und der Krieg
führung in der Ritterzeit. Breslau 1889. III/3. 3—37 o. (Lásd még Rázsó Gy. : HK. 1960. 1. sz. 
passim. 

217 Wertner M. : Magyar hadjáratok a XV. század első felében. HK. 1911. 217—276. o. ; 
Müleker: i. m. 25—29. o. ; Kupelwieser, i. m. 36—49. o. 

218 A szerbiai portyára: a Thallócziak, Marczali János és más magyar kapitányok 
nagyszámú haddal „ad comburendum et anichilandum quoddam castrum Crusowecz voca-
tum in regno Rascie erga manu sevissimorum Thurcorum habitum, necnon certes galeas 
seu naves ipsorum Thurcorum ín fluvio Morva voca to . . . in est ex quibus iidem Turci 
regno et regnicolis nostris presentim in partibus inferioribus constitutis multiplicie dam-
pna . . . inferre portuissent." (Thallóczy Máté adománylevele 1437. szeptember 27. MHHD. 33. 
118—120. o. Magyarul: Karácsonyi J. : Az első magyar hadijelentés. 1437. HK., 1910. 15—22. o. 
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Ez nem jelenti természetesen, hogy Zsigmond hatalmi politikáját 
feltétel nélkül igazoljuk. Mind 1402 utáni viszonylagos passzivitása, 
mind a velencei háborúk, mind a cseh hódító háború súlyos politikai 
és katonai hibának bizonyult: nagyhatalmi politikája érdekében az 
esetekben a fő kérdés, a török elleni védekezés háttérbe szorult. 

Zsigmond nyugati politikáját tekintve többé-kevésbé azt a tenden
ciát látjuk érvényesülni, mint Mátyásnál: felismerve az ország gyen
geségét, nagy közép-európai birodalom létrehozására törekedett, hoz
zátéve természetesen, hogy ez a felismerés nála még nem annyira 
világos, mint nagy utódjánál. A családi, illetőleg a presztizspolitika, 
mint hajtóerő még a török veszély elhárításánál is inkább befolyásolta 
Zsigmond nyugati terveit. 

Ennél lényegesen pozitívabban kell értékelnünk Zsigmond balkáni 
politikáját. Vitathatatlan, hogy célja a régi magyar hűbéres területek 
visszaszerzése, tehát hódítás volt, ám ezek a hódítások egyidejűleg 
nagyobb veszély, a török előnyomulás elleni védelmet szolgálták, s 
így, legalább is részben, megegyeztek az érintett népek érdekeivel. 
A félsiker okai itt részben a török erőfölényével, részben az erőszakos 
térítő politikával magyarázhatók, amely a délkelet-európai népeket 
a török karjaiba kergette. 

Zsigmond hadvezéri képességeit sem ítélhetjük meg egyértelműen. 
Katonai teljesítményét kitűnő, bár sokszor megvalósíthatatlan ha
dászati elgondolások, a tengeri erő és gazdasági tényező értékének 
világos megértése, a hadászati védelem, a végvárrendszer kiépítése 
szükségességének felismerése, ugyanakkor gyenge, határozatlan, kap
kodó harcászati vezetés jellemzik. 

Legnagyobb érdemei: a déli végvárrendszer megteremtése — főleg 
Belgrád megszerzése és kétségtelen erőfeszítései a magyar hadsereg 
korszerűsítésére —, a zsoldosság megerősítése, a telekkatonaság meg
teremtése, az egyes fegyvernemek : nehézlovasság, gyalogság korsze
rűsítése, valamint a tüzérség meghonosítása. 

Mindezek azt eredményezték, hogy déli határainkon meglehetősen 
szilárd és hatékony védővonal épül ki, melyet többé-kevésbé kielé
gítő létszámú és minőségű haderő védett, olyan sikerrel, hogy lénye
gében meg tudta gátolni a kor egyik legjobb hadseregének, a Magyar
országénál jelentősebb, nagyobb katonai potenciállal bíró, illetve ren
delkező oszmán birodalom fegyveres erőinek győzelmét. 

A fentiek alapján úgy véljük, Zsigmond török politikáját lénye
gesen pozitívabbnak kell tekintenünk, mint ahogy azt a korábbi ma
gyar történetírás — beleértve a marxista történészeket is — tette. 
A déli határvédelmi rendszer megteremtésével és a törökellenes szö
vetség állandó keresésével végeredményben több mint egy évszázadig 
meghatározta utódai számára is a követendő politikát. Zsigmond vé
delmi rendszere mindaddig hatékonynak is bizonyult, ameddig egy
felől a török birodalom megerősödése, másfelől a Jagellók alatt a ma
gyar államapparátus és a hadsereg szinte teljes szétbomlása döntően 
meg nem változtatta a magyar—török egyensúlyt. Ezért azonban nyil
vánvalóan már nem Zsigmondot terheli a felelősség. 
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Д Ь Ю Л А Р А Ж О : 

ВЕНГРИЯ ВРЕМЕНИ КОРОЛЯ ЖИГМОНДА И ОПАСНОСТЬ 
СО СТОРОНЫ ТУРОК 

(1393—1437) 
Резюме 

В вводной части своей статьи автор рассматривает условия создания Османской 
империи и особенности её стратегии. Автор констатирует, что для паразитической 
турецкой империи завоевания являлись необходимой предпосылкой сохранения своего 
государства, и почти одновременно с прекращением экспансии начался упадок им
перии. Вследствие этого, несмотря на то, что для Венгрии теоретически и открывал
ся ряд возможностей для урегулирования политических и военных отношений с Ос
манской империей, подступившей к её южным рубежам, в действительности же у 
нее не было иного выбора как бескомпромиссное сопротивление и война. 

Однако ограниченные ресурсы Венгрии и её шаткое политическое положение в Ев
ропе лишь изредка позволяли венгерской армии вести наступательные действия про
тив турок. По мнению автора статьи, решение этой проблемы можно найти в усиле
нии пограничных крепостей, в целесообразном применении стратегии и активной обо
роны. 

Далее автор статьи, анализируя дальнейшие события, рассматривает, насколько 
соответствовала этому требованию политика короля Жигмонда по отношению к тур
кам. 

Затем автор статьи пишет о провале наступательной стратегии (1391—1402 гг.). 
Он приходит к заключению: в этот период казалось возможным, что солидарность 
европейских народов еще сможет вытеснить османов в Балкан. Жигмонд правильно 
осознал серьезность угрозы турок, и в 1396 году ему удалось двинуть против 
турок значительную армию численностью до 30 000—35 000 человек, состоявшую 
главным образом из венгров, францизов и румын. Однако Венецианская республика, 
которая должна была с моря обеспечить успех этой кампании, осторожничала им 
лишь с небольшим успехом поддерживала армию крестоносцев. Однако к еще более 
тяжким последствиям, чем отсутствие помощи на морг, привела недисциплинирован
ность армии, и в первую очередь французских рыцарей, что привело к поражению в 
решающей битве при Никополе (28 сентября 1396 года). 

Это поражение не только поколебало внутреннее положение короля Жигмонда, но 
и сделало достижимым для турок в недалеком будущем завоевание Венгрии. Жиг
монд отчасти лихорадочной дипломатической деятельностью, а отчасти внутренними 
военными реформами — формированием поземельного войска, строительством крепо
стей на южных рубежах и т. д. — старался устранить нависшую угрозу. Однако 
особых результатов он добиться не смог, ни в своей внутренней политике, ни в сфе
ре внешней политики. 

Победа Тамерлана на Ангаре (в июле 1402 года) и последовавший за этим кри
зис турецкой империи несколько отодвинули непосредственную угрозу. Европейские 
державы — в том числе и король Жигмонд, всё более запутывавшийся в полити
ческий хаос германской империи, — не использовали эти неожиданные возможности. 
Особеано задерживало формирование единого антитурецкого фронта то, что две 
державы, наиболее затронутые в этом вопросе, — Венеция и Венгрия, — были во
влечены в войну друг сдругом из-за далмацкой проблемы (1411—1419 гг.). Эта 
война кончилась поражением для Венгрии и утратой Далмации. 

В противоположность этому на турецком фронте длительное время было спокойно. 
Это затишье было использовано Жигмондом для завоевания Боснии и возобновления 
сюзеренных притязаний, которые он предъявлял к Сербскому и Валашскому княже
ствам. Его попытки в итоге имели результаты, которые могли быть реализованы 
лишь позже по отношению к Сербии. 

В 1419 году нападения турок возобновились, в тридцатых годах опустошительным 
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набегам подверглись главным образом Темешшег и Трансильвания, однако вооружен
ные силы Венгрии были связаны гуситскими войнами, вследствие чего Венгрия не 
могла выставить против османов должной военной силы. Наиболее крупная военная 
кампания была организована летом 1428 года, однако и она окончилась поражением. 

Наибольшим результатом явилось создание южной системы пограничных кре
постей. В 1426 году Жигмонд дипломатическим путем присоединил к Венгрии Бел
град, который вплоть до утраты его в 1521 году оставался ключом системы погра
ничных крепостей. 

В заключение статьи автор констатирует: несмотря на то, что Жигмонд потерпел 
несколько тяжелых поражений от османов, и что в отдельные периоды истории, — 
главным образом после 1402 года, — не уделял должного внимания турецкой 
угрозе, в сущности правильно оценил размеры опасности и возможности страны. Со
зданием южной пограничной обороны он заложил основу для дальнейшего успешного 
сопротивления. Поэтому его политику мы должны рассматривать как более положи
тельную и результативную, чем как она оценивалась более ранней венгерской исто
риографией. 
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GYULA RÄZSÖ: 

UNGARN ZUR ZEIT DER REGIERUNG KÖNIG SIGISMUNDS UND 
DIE TÜRKENGEFAHR (1393—1437) 

Resümee 

In der Einleitung seiner Studie untersucht der Autor die Umstände der 
Herausbildung des Osmanenreiches;, sowie die Eigenheiten seiner Strategie. 
Er stellt fest, daß für das parasitäre Türkische Reich die Eroberungen eine un-
erlässliche Vorbedingung der Existenz des Staates bildeten und daß mit dem 
Aufhören der Expansion zugleich auch der Verfall des Reiches begann. Obzwar 
es für Ungarn theoretisch mehrere Möglichkeiten gab, sein politisches und 
militärisches Verhältnis zu dem nach 1391 bis an die .Südgrenze Ungarns vor
gedrungenen Osmanenreich zu regeln, konnte es in Wirklichkeit nur den kon
sequenten Widerstand, den Krieg wählen. 

Die beschränkten Möglichkeiten Ungarns und die unsichere europäische 
politische Lage ermöglichten es aber nur selten, daß die ungarische Armee 
den Türken gegenüber offensiv werde. Laut Ansicht des Verfassers könnte die 
Lösung in der Verstärkung des Abwehrsystems im Süden, in zweckmäßiger 
Anwendung der aktiven Verteidigungsstrategie gefunden werden. 

Im weiteren untersucht dann der Verfasser mit Hilfe der Analyse der 
Ereignisse, inwiefern die Türkenpolitik Sigismunds diesen Anforderungen ent
sprach. 

Dann spricht er über das Fiasko der Angriffsstrategie (1391—1402). Er stellt 
fest, daß es in dieser Periode den Anschein hatte, durch einen Zusammen
schluß Europas könne man den Osmanen vom Balkan verdrängen. Sigismund 
erkannte richtig, wie schwerwiegend die Bedrohung durch die Türken sei und 
1396 gelang es ihm auch, ein hauptsächlich aus Ungarn, Franzosen und Rumä
nen bestehendes Heer von 30 000—35 000 Mann gegen die Türken zu führen. 
Doch die Republik Venedig, deren Aufgabe es gewesen wäre, den Erfolg des 
Unternehmens auf See zu sichern, unterstützte das christliche Heer nur vor
sichtig und mit geringem Erfolg. Doch noch schwerere Folgen als das Unter
bleiben der Unterstützung auf dem Meere hatte die Undiszipliniertheit des 
Heeres, in erster Linie der französischen Ritter, was dazu führte, daß die 
entscheidende Sohlacht bei Nikopolis (28. September 1396) verloren wurde. 

Diese Niederlage erschütterte nicht nur die Lage Sigismunds im Innern, son
dern brachte den Türken auch die Eroberung Ungarns in greifbare Nähe. Si
gismund war bestrebt, die Gefahr teils durch fieberhafte diplomatische Tätig-



keit, teils durch militärische Reformen — Schaffung des Portalmilitärs, Bau 
von Befestigungen an der Südgrenze usw. — abzuwehren. Er konnte aber 
weder auf innen-, noch auf außenpolitischem Gebiet besondere Erfolge auf
weisen. 

Durch den Sieg Timur Lenks bei Angora (Juli 1402) und die darauffolgende 
Krise des Türkischen Reiches wurde die unmittelbare Bedrohung hinausgescho
ben. Die europäischen Mächte — so auch Sigismund, der sich immer mehr in 
die politischen Wirren des Deutschen Reiches verstrickte — haben die un
erwarteten Möglichkeiten nicht ausgenutzt. Die Herausbildung einer anti
türkischen Einheitsfront wurde besonders dadurch gehemmt, daß die in dieser 
Frage am meisten tangierten beiden Mächte: Venedig und Ungarn wegen des 
Problems Dalmatiens gegeneinander Krieg führten (1411—1419). Der Krieg en
dete für Ungarn mit einer Niederlage bzw. dem Verlust Dalmatiens. 

An der türkischen Front war es hingegen lange Zeit hindurch ruhig. Sigis
mund benutzte diese Ruhe zur Eroberung Bosniens bzw. zur Erneuerung seiner 
Ansprüche als Lehensherr den Fürstentümern Serbien und Walachei gegen
über. Sein Versuch brachte nur in Verbindung mit Serbien später realisierbare 
Erfolge. 

Die türkischen Angriffe wurden 1419 erneuert, in den dreißiger Jahren erlitten 
hauptsächlich die Umgegend von Temesvár und Siebenbürgen verheerende Ein
fälle, die bewaffneten Kräfte Ungarns waren jedoch durch die Hussitenkriege 
gebunden, so daß keine genügenden Kräfte gegen die Osmanen eingesetzt wer
den konnten. Das größte militärische Unternehmen bedeutete der Kriegszug ge
gen Golubac im Sommer 1428, doch endete auch dieser mit einer Niederlage. 

Den größten Erfolg bedeutete der Ausbau der Grenzbefestigungen im Süden. 
1426 erwarb sich Sigismund auf diplomatischem Wege Belgrad, das bis zu sei
nem 1521 erfolgTen Verlust der Schlüssel des Grenzbefestigungssystems war. 

Zusammenfassend stellt der Autor fest, daß Sigismund, wenn er auch meh
rere bedeutende Niederlagen durch die Osmanen hinnehmen mußte und in 
einzelnen Zeitabschnitten, hauptsächlich nach 1402 der Bedrohung durch die 
Türken nicht gebührende Aufmerksamkeit widmete, die Größe der Gefahr 
und die Möglichkeiten des Landes im wesentlichen richtig einschätzte. Durch 
die Schaffung der Grenzverteidigung im Süden schuf er die Möglichkeit für 
weiteren erfolgreichen Widerstand. Deshalb müssen wir seine Politik als po
sitiver und erfolgreicher betrachten, als dies in der früheren ungarischen 
Geschichtsschreibung geschah. 



BETHLEN GABOR HÍRSZERZŐ ÉS ELHÁRÍTÓ SZOLGALATA 

NAGY LÁSZLÓ -

A hírszerzés és elhárítás általános helyzete Európában 
a XVII. század elején 

A XVII. század első felét Európában a nagy gazdasági, társadalmi 
és katonai változások jellemezték. Ezek a változások természetesen 
alapvetően befolyásolták a hadügy fejlődését is. A hadseregek össze
tétele, fegyverzete, felszerelése, fegyvernemi megoszlása, stratégiája 
és taktikája elválaszthatatlan az ipari termelés fejlettségi fokától, a 
társadalmi viszonyoktól, az egyes országok kül- és belpolitikájától. 
A korszak főbb problémái a hadszervezet és hadkiegészítés, a fegy
verzet, a felszerelés és erődítés, valamint a stratégia és taktika feilő-
dése terén hatottak ki a hadügy alakulására. 

A stratégia fejlődése a tudományosságra, módszerességre törekvő, 
a lehetőségeket gondosan figyelembe vevő hadvezetés megjelenésével 
nagy léptekkel haladt előre. Az elméleti és gyakorlati hadtudományt 
olyan kiváló hadvezérek gazdagították, mint Orániai Móric, Gusztáv 
Adolf, Cromwell Olivér, vagy Habsburg viszonylatban Basta, Wallen
stein, Tilly. A harcászat pedig — mindenekelőtt a fegyverzet fejlő
dése eredményeként — a négy szögoszlopok harcából átfejlődött vonal -
harcászattá.1 

A stratégia fejlődésének elengedhetetlen előfeltétele és velejárója 
volt a hírszerzés és elhárítás fejlődése. Az óriási költséggel fenntar
tott hadseregek (a hadikiadások nemegyszer az állami jövedelem 70 
—80 százalékát tették ki) harcba vitele, kockáztatása parancsoló szük
ségszerűséggel vetette fel az ellenség katonai potenciáljának felderí
tését, valamint a saját katonai erőviszonyok lehetőség szerinti eltit
kolását. Ez a feladat egyfelől az államok — pontosabban az abszolút 
uralkodók — diplomáciai és kereskedelmi hálózatára hárult, másfelől 
a katonai hírszerzésre és elhárításra. 

A történettudomány részletekbe menő kutatásai már megállapítot
ták, hogy az európai diplomácia keletkezésénél az ellenfél folytonos 

1 Lásd erről bővebben : Az egye temes és a m a g y a r hadművésze t tö r téne te . I/J.» k. 
Budapes t , 1959., 275—320. O. 
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lebecsülésének és a saját akció túlbecsülésének momentumai állottak 
középpontban, s ezeknek befolyása a politika és a háborúk mechaniz
musára a XVII. században sem csökkent. A korszak diplomáciai akciói 
általában az ellenfél és a szövetségesek életkörülményeinek és lehe
tőségeinek pontos ismerete nélkül zajlottak le. A diplomatáknak és po
litikusoknak még nem állottak rendelkezésükre etnográfiai, statiszti
kai adatok, nem állt módjukban az államviszonyok jogi és gazdasági 
mérlegelése, a társadalom szerkezetének, osztályainak kellő ismerete. 
Számtalanszor megesett, hogy két állam katonai szerződésit kötött egy
mással közös akcióra anélkül, hogy diplomatáik valaha is látták volna 
egymás területét. Nagyon sok esetben az államok vezetői legfeljebb 
egy-egy kereskedő, világutazó, vagy kalandor ügynök szakszerűtlen, 
sőt sokszor egyenesen légből kapott, vagy éppen tudatosan dezinfor-
matív adataira támaszkodtak. 

A XVII. század történetét tanulmányozva azt tapasztalhatjuk, hogy 
a politikai és katonai vezetők a szükséges ismeretek hiánya miatt áll-
talában gyakran lemondanak régi tervükről és csodálatos könnyedség
gel keresnek új célokat és azokhoz vezető expedienseket. A korszak 
egyik nagy hadvezérének, Wallensteinnek a leveleiben például napról 
napra új politikai és katonai tervekkel találkozunk, aminek egyik 
alapja az erőviszonyok pontatlan ismerete és felmérése volt. Ennek 
hiányában azután meglehetősen gyakoriak voltak az előkészület nél
küli Hirtelen cselekedetek, elhamarkodott katonai akciók. 

A pontatlan ismeretanyagból származó negatív hatások kiküszöbö
lésére irányuló törekvés a hírszerző szolgálat fejlesztésére ösztönözték 
a korszak uralkodóit és hadvezéreit. Az ellenségként vagy szövetsé
gesként számba jöhető államok politikai és katonai terveinek, erővi
szonyainak és lehetőségeinek megismeréséről — illetve a megisme
résre való törekvésről — nem mondhattak le, ha nem akartak készü
letlenül állni a háborúktól terhes légkörű Európában. Az információ
szerzés legkézenfekvőbb eszközei a diplomaták voltak, akik a leg
több esetben katonai ismeretekkel rendelkező egyénekből kerültek ki, 
s feladatuk elsősorban katonai jellegű hírek megszerzése volt. 

A diplomáciai testület mellett a katonai hírszerzés legnagyobb és 
leghatékonyabb szervezete az egyház volt. A harmadik nagy hírszerző 
hálózatot pedig a kereskedők alkották, akik szinte egész Európát be
barangolták és útjaikon sok bizalmas értesülés birtokába jutottak. 
Mindenekelőtt olyan gazdasági jellegű katonai titkokhoz, mint a ka
tonaság részéről történő, a szokásosnál nagyobb élelem- és lótápfel-
vásárlás és tárolás, nagyobb fegyverzet és felszerelés rendelés a kü
lönböző fegyvergyártó céheknél stb. Ezek az értesülések általában há
borús készülődésekre utaltak. A városi polgároknak közvetlen létér
deke fűződött a pontos helyzetismerethez, ezért pénzt és fáradtságot 
nem kímélve igyekeztek minél löbbet és pontosabbat megtudni a ké
szülő eseményekről és azok várható kimeneteléről. A városok — min
denekelőtt a kereskedő varosok — egészen távoli vidékekről is rend
szeresen gyűjtötték a katonai természetű híreket és értesüléseket. Eze
ket — amennyiben az abszolút uralkodó és a polgárság között megfe-
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lelő volt a kapcsolat — saját uralkodójuk rendelkezésére is bocsátot
ták. 

"A XVII. század első felében kiváló hírszerzési forrás volt a vallási 
és politikai menekültek rétege is. A kiéleződött felekezeti viszonyok 
között — amelyek természetesen politikai ellentéteket takartak — a 
különböző társadalmi osztályok tagjai közül nagyon sokan hagyták el 
hazájukat és álltak a befogadó ország szolgálatába. 

A katonai hírszerzés eszközét képezitek természetesen azok a kisebb-
nagyobb katonai felderítő egységek is, amelyek háborúk folyamán 
mélyen behatoltak az ellenséges hátországba s ott portyázásokat, harc
felderítéseket végeztek, „nyelveket" fogtak az ellenség katonái — 
lehetőleg tisztjei — kozüí, akiket azután kivallattak. Miután ekkor 
még összefüggő arcvonalak nem léteztek, ilyen felderítő egységek be
törése a hátországba viszonylagosan könnyű feladatnak számított. Elő
feltétele a földrajzi helyismeret és a mozgékonyság volt, ezért ilyen 
jellegű eredményes katonai hírszerzést és felderítést többnyire csak 
könnyűlovas, portyázó egységekkel bőven rendelkező hadseregek tud
tak végezni.2 

A katonai elhárítás alapja mindenekelőtt a legszigorúbb titkosságra 
való törekvés volt. A legfelsőbb politikai és katonai hatalmat gya
korló egyeduralkodók azon fáradoztak, hogy terveiket, szándékaikat 
lehetőleg a legkevesebben ismerjék. Csakis olyanok, akiknek a közre
működése elengedhetetlenül szükséges azok végrehajtásában, s akik 
személyesen is érdekeltek voltak a tervek sikeres megvalósulásában. 
A titkosan ülésező kabinetek, az ott részt vevők szigorú megváloga-
tása, a titoktartást megsértők szigorú felelősségre vonása — nem egy
szer tekintet nélkül azok magas társadalmi rangjára — mind az elhá
rítás hatékonyságának emelését célozta. A katonai titkokat tudók kö
rének leszűkítése néha olyan szigorú méreteket öltött, hogy a tervek 
és erőviszonyok pontos ismeretével csupán az uralkodó vagy a főhad-
vezér rendelkezett. 

Az elhárítás céljait szolgálta a legmagasabb beosztású tisztéktől 
a közkatonáig terjedő szigorú tilalom az ellenséggel való szóváltásra és 
bármiféle érintkezésre. Ilyen gyanú felmerülése esetén a legtöbbször 
fej vesztéssel (s ha volt, egyben vagyonelkobzással) büntették az illető 
személyeket. A nyilvánosan végrehajtott, kínzásokkal kombinált meg
szégyenítő kivégzések elrettentő példaként kívántak szolgálni min
denki számára, hogy meggondolja a birtokába jutott titkok kifecse-
gését. Ennek megakadályozását szolgálta több hadseregben a nők és 
borárusok kitiltása a katonai táborokból. Volt olyan hadsereg, ahol a 
táborban talált kétes nőszemélyt zsákba varrva vízbe kellett vetni.3 

Az elhárítás keretébe tartozott a fontos személyek és objektumok 

2 Ilyen egységek hiánya miatt panaszkodik számos levelében a két híres császári 
hadvezér, Basta és Wallenstein is. Ezért a császári sereg felderítése ebben az időszakban 
mindig gyenge volt és gyakran érte meglepetésszerű támadás a Habsburg-haderőt. 

3 Mint pl. a magyar hadseregeknél a XV-XVII. században. E szigorú rendelkezés
nek pozitív hatása volt a magyar seregek egészségügyi állapotára is. Az ellenséggel szem
beni magatartásra 1. többek között „Hadi szabályzat a lovasság és a gyalogos hajdúk szá
mara" 19., 20. és II/8. pontok. (Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához, 
Budapest, 1955., 190—191. o.) 
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védelme is. Az uralkodók és a jelentős katonai személyek védelmére 
válogatott egyénekből álló. anyagilag magasabban dotált testőrséget 
szerveztek. A megkülönböztető egyenruhával ellátott — vagy néha 
álruhás — testőrök feladata nemcsak a merényletek megakadályo
zása volt, hanem az is, hogy meggátolják a katonai titkokat tudó 
fontos személyek elrablását. 

A katonai objektum-védelem várak, fegyverráktárak és táborok 
biztosítására terjedt ki. Külön bizalmi emberek voltak a várak kapu
őrzői, akiknek meg kellett rostálni a ki- és bemenőket. A fegyver
ráktárak őrsége csakis az arra illetékeseket engedhette az objektum 
közelébe. Ezt személyes ismeretség, illetve jelszó útján biztosították. 
A táborhelyeket több vonalban felállított őrség védte nemcsak a meg
lepetésszerű támadástól, hanem illetéktelen egyének behatolásától is. 
A gyanúba került személyeket olyan borzalmas kínvallatás alá vetet
ték, amelynek folyamán még az ártatlan is beismert minden ellene 
emelt vádat, csakhogy abbahagyják a vallatást. Ezután barbár mó
don kivégezték a kémet — de sokszor a csak kémkedés gyanújába 
esett ártatlant is/1 

A katonai elhárítás a testőr- és udvari tisztekre, továbbá a hadbí
rókra és azok embereire hárult. A .testőrségbe olyan tisztek kerültek, 
akik általában személyileg is lekötelezettjei voltak az uralkodónak, s 
így számítani lehetett hűségükre és szorgoskodásukra a kémek felderí
tésében és elhárításában. Az ilyen eredményeket általában nagy bir
tok- vagy pénzadományokkal jutalmazták. 

A megszerzett hírek továbbítása szóban, írásban, illetve bizonyos 
ősi jeltávközlő rendszer útján történt. A szóbeli hírtovábbítás előnye 
a levéllel szemben a leleplezés kisebb veszélye volt, hátránya viszont 
az, hogy vagy csak rövidebb üzenetet lehetett így továbbítani, vagy 
pedig a hír küldőjének magának kellett útra kelnie. A levélben to
vábbított hírek felfedését részleges vagy teljes titkosírás használatával 
igyekeztek kiküszöbölni. Híradásban használták az ősi jeladás lánco
latát is. Ezzel azonban csak rövidebb híreket lehetett továbbítani.5 

Vázlatosan áttekintve ilyen volt a katonai hírszerzés és elhárítás, 
valamint a .hírközlés általános képe a XVII. század első felében Euró
pában. A hadügy, ezen beluľ a stratégia fejlődése maga után vonta 
a hadművészetnek tudományosabb alapokra való helyeződését, ami 
magasabb szakmai követelményeket támasztott a hírszerzőkkel szem
ben is. A képzett hírszerzők többe kerültek, s emiatt a hadi kiadások 
egyre jelentősebb részét fordították katonai hírszerzésre. Természete
sen a felmerülő nehézségeket nem egyforma sikerrel tudták leküz
deni a különböző európai államokban. Ä siker mértéke alapvetően a 

4 Ilyen procedúra részletes leírását lásd többek között Ballagi A.: Wallenstein horvát 
karabélýosai, Budapest, 1882., 236—241; o. . 

5 ,,Ä tábori telegraíálás égy néniére is akadunk — írja Bárczal Oszkár —, melynek 
rendszeré'úgy látázik Pdýbiuséra vezethető vissza. Meyner azt mondja róla, hogy John 

• Stnitfí.-találta f el és alkalmazta 1601^ben Magyarországon azért, hogy a törököktől körülvett 
.^árakkal kívülről' correspöndeálni lehessen. E célra íáklyák szolgáljak s egy alphabetum 

volt kieszelve." (A hadügy fejlődésének története II. k. Budapest, 1893., 591. o.) 
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hírszerzés és elhárítás szervezettségétől, a ráfordított összeg nagysá
gától, valamint a katonai és politikai vezetők tehetségétől függött, de 
sokszor befolyásolta azt a véletlen is. 

A hírszerzés és elhárítás jelentősége Bethlen háborúinak 
kimenetelében 

A hírszerzés és elhárítás sikeressége mindenkor befolyásolta és be
folyásolja minden hadsereg eredményeit, de fokozott jelentősége van 
olyan államok esetében, amelyek a kitűzött feladatok végrehajtásához 
elégtelen, csekély katonai erőforrással rendelkeznek. Az ilyen álla
mok számára létszükséglet az ellenség szándékainak és erőforrásai
nak lehető legpontosabb ismerete, valamint saját haditerveinek és 
hadipotenciáljának legszigorúbb titokban tartása. E kategóriába tarto
zott Bethlen Gábor erdélyi fejedelemsége is, s ezért törvényszerű, 
hogy a fejedelemnek mindent el kellett követnie, hogy saját hírszer^ 
zése és elhárítása a lehető legeredményesebb legyen. 

A korabeli erőviszonyokat illetően pontos demográfiai adatok nem 
állanak rendelkezésünkre, de a történetírás meglehetősen egybehangzó 
adatai szerint a török birodalom lakossága ekkor mintegy 30 millió 
volt, a Habsburg örökös tartományoké a királyi Magyarország terüle
tével együtt kb. 6 millió, az erdélyi fejedelemségé pedig ugyanakkor 
alig haladta meg a 600 000 főt. Az állami adóbevételek terén Bethlen 
jövedelme a fejedelem minden gazdasági erőfeszítése, ügyeskedése 
nyomán sem nőtt félmillió forint fölé. Ez az összeg pedig csak arra 
volt elegendő, hogy a fejedelem azon 1000—4000 fő között váltakozó 
állandó zsoldos udvari katonaságot, mintegy 3000 főnyi erdélyi vég
vári katonaságot, továbbá néhány hónapos időszakokra kb. 10 000 fő
nyi mezei zsoldoskatonaságot tartson. (10 000 katona egy évi tartása 
egymaga felemésztett közel 500 000 forintot!) Ilyen körülmények 
között Bethlen ugyancsak rá volt szorulva a kevésbé megbízható, 
gyenge harcértékű kontingensekre (főúri bandériumok, nemesi felke
lés, vármegyék katonasága stb.) és a félfeudális jellegű hadseregele-
mekre (székelyek, hajdúk). Hadserege még így sem haladta meg soha
sem a 20 000 főt, s .ennek nyugat-európai értelemben modernnek te
kinthető hányada nem volt nagyobb a sereg egynegyed részénél, s 
legfeljebb fele tekinthető közepes harcértékűnek.6 Ha mindehhez.szá
mításba vesszük azt a körülményt, hogy a vele szemben álló Habs
burg szövetségi blokk időnként közel 100 000 főnyi, elsőrendű harc
értékű sereggel rendelkezett, s egyes szövetségeseinek hadereje is. ál
talában 30 000 főn felüli elsőrendű harcértékű harcosból állott7, azonnal 
megláthatjuk, hogy mennyire létszükséglet volt Bethlen számára az 
ellenség szándékának és erőviszonyainak nagyon pontos ismerete és 

6 A fejedelmi jövedelemre, valamint a hadsereg anyagi szükségletére vonatkozó ada
tok és számítások legújabb munkámban találhatók: Magyar hadsereg és hadművészet a 
harmincéves háborúban. Budapest, 1972. 

7 L. ezzel kapcsolatban az angol királyi levéltárban található létszámkimutatást. Ma
gyarul kiadta dr. Marczali H.: Regesták a külföldi levéltárakból, Budapest, 1882., 146—147. o. 
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saját terveinek és erőviszonyainak a legszigorúbb titokban tartása. 
Nem esünk túlzásba, ha azt állítjuk: talán a harmincéves háborúban 
részt vevő hatalmák egyike sem volt oly mértékben rászorulva a hír
szerzésre és elhárításra, mint Bethlen Gábor Erdélye. 

Az erdélyi fejedelemség mellett természetesen a XVI. század eleje 
óta szinte állandó hadszíntérré vált királyi Magyarország területe is 
erősen rá volt utalva a hírszerzésre. A bécsi kormányszervek azonban 
egyes átmeneti időszakok kivételével nem tekintették elsőrendű fon
tosságúnak a magyarországi hadszíntér eseményeit, s ezért az egyes 
várkapitányok, főurak, vármegyék és városok kénytelenek voltak 
kiépíteni saját hírszerző hálózatúkat. Bethlen Habsburg-ellenes hábo
rúi idején — 1619-től kezdve — a hálózat döntő része a fejedelem
nek dolgozott. Ily módon az erdélyi fejedelmi központi hírszerző és 
elhárító szolgálat, kibővülve a magyarországi területi hírszerző lánc
cal, rendkívül hatékony hírszolgálatot biztosított a fejedelem részére. 
Alapvetően tehát a történelmi szükségszerűség teremtette meg azt a 
hírszerző és elhárító szolgálatot, amely nélkül Bethlen nem tudta vol
na katonai eredményeit elérni, s amely nélkül csekély katonai erő
forrásaival nem válhatott volna a harmincéves háború számottevő ka
tonai, politikai tényezőjévé.8 

Bethlen Gábor katonai hírszerző és elhárító szolgálatának szervezete 

Bethlen hírszerző és elhárító szolgálatának tengelyét, legfontosabb 
részét az erdélyi fejedelmi hírszerző és elhárító szolgálat alkotta. En
nek egyes elemeit a fejedelem trónra lépésekor elődeitől készen kap
ta, de az alapokat nagymértékben tovább fejlesztette már uralkodása 
első éveiben is. 

Az erdélyi fejedelmi hírszerző szolgálat mindenekelőtt a konstanti
nápolyi, a bécsi, majd később a prágai, a londoni, a hágai állandó és 
időnkénti diplomáciai szolgálatból; a kulcsfontosságú várak hírszer
zőiből, a felderítő katonai portyázó egységekből; s az alfealmakkénti 
fejedelmi megbízottakból állott. 

Bethlen Konstantinápolyban állandóan tartott követeket, akiket bi
zonyos idő után felváltott. Emellett nagyobb horderejű ügyek inté
zésére — főként az egyes a hadjáratok előtt — rendkívüli meghatal
mazottakat, úgynevezett főkövetéket küldött a török fővárosba. Eze-

8 Bethlen Gábor hadseregének haroértékéről, s ezen keresztül a harmincéves háború
ban betöltött szerepéről meglehetősen ellentétes értékelések olvashatók mind a külföldi, 
mind a magyar hadtörténeti irodalomban. Gindely pl. fegyelmezetlen, rossz fegyverzetű és 
kiképzetlen hordának nevezi Bethlennek a csehek megsegítésére küldött katonáit, akik 
pedig a hadsereg elit részét alkották. Általában a korabeli külföldi szemlélők lenézéssel 
nyilatkoztak Bethlen lovas seregéről, amelyben harminc ember közül jó, ha egynek volt 
lőfegyvere, az is csak pisztoly. (L. Gindely: Geschichte des dreissigjährigen Kriege'. HI. k. 
122. o.; Szekfű Gy.: Bethlen Gábor. Budapest, 1929., 190. o.) — Ugyanakkor a felszabadulás 
utáni magyar irodalomban olyan véleményeket találunk, hogy Bethlen „kezében volt 
Európa egyik legnagyolbb és legpontosabban fizetett hadse rege . . . " (Wittman T.: Bethlen 
Gábor, Budapest, 1952., 45. o.) Vagy: „Bethlen hadserege a korabeli Európa egyik leg
nagyobb, legütőképesebb hadserege volt, mely sok fényes győzelmet aratott a császári had
sereg felett." (Hadtörténelmi Közlemények. 1954. 1. sz. 235—236. o.) A két véglet között az 
igazság valahol a középúton rejlik. Lásd erről bővebben idézett munkámban (Magyar 
hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban), 181—197. o. 
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ket — elindulásuk előtt — bőséges utasításokkal látta el, és azután is 
állandó érintkezésben volt velük. A követek feladata az erdélyi adó
ügyek és katonai segélykérések szorgalmazása mellett a katonai hír
szerzés volt. A szükséges híreiket részben a török divánpasák és tol
mácsok megvesztegetésén — a konstantinápolyi császári követek szol
gáinak lepénzelésén keresztül, részben pedig a török fővárosban akkre
ditált Habsburg-ellenes nyugat-európai hatalmak követei révén sze
rezték meg. Hírszerzésük tárgya mindenekelőtt a fő ellenség, a Habs
burg—pápai blokk katonai erejének, terveinek felderítése volt, de ébe
ren szemmel tartották a „szövetséges" törökök katonai megmozdulá
sait is, hiszen Bethlen erről az oldalról sem érezhette magát teljes 
biztonságban. A jól kiépített diplomáciai szervezet azt eredményezte, 
hogy a konstantinápolyi erdélyi követség a fejedelem egyik fő hírfor
rásává vált.9 

A Habsburg császári udvarban Bethlen nem tartott állandó követsé
get, mert az uralkodása első pillanatától fennálló ellenséges viszony 
nem adott lehetőséget ilyen felállítására. Alkalmi követeket viszont 
meglehetősen gyakran — átlagban két évenként — küldőtiT a császár
városba. Ezek több hónapon keresztül ott tartózkodtak, s a vitás dip
lomáciai ügyek intézése, a béketárgyalások és fegyverszüneti egyez
kedések vitele mellett mindent elkövettek katonai természetű hírek 
szerzésére is. Eszközük a szokásos vesztegetés volt. Mivel azonban 
állandóan szem előtt tartották őket, kevesebb eredményt tudtak elérni, 
mint a konstantinápolyi követek.10 

Bethlen alkalmi diplomáciai megbízottakat küldött a szomszédos 
két román fejedelemségbe, ezenkívül Lengyelországba, a tatár kán 
udvarába, az 1618-as cseh felkelés kirobbanásától kezdve pedig Prá
gába, majd Hágába, Londonba és Velencébe is. Rajtuk kívül értékes 
katonai híreket hoztak a Nürnbergben és Heidelbergben tanuló erdélyi 
diákok is, akik közül számosan a fejedelem költségén, ösztöndíján 
tanultak, s ennék következtében külön is hűségre és bizalmi szolgá
latokra voltak kötelezve az uralkodónak.11 

A felsorolt diplomáciai lánc a távoli hírszerzés eszköze volt, s mű
ködését lényegében szinte legálisan végezte. Az „illegális" munkát 
titkos küldöttek, vagy általuk felfogadott ügynökök, magyar szár
mazású török íródeákok végezték. Bethlen trónra lépése előtt maga is 

9 Bethlen portai követségének diplomáciai és hírszerző tevékenységére bőséges, rész
letes adatok és leírások találhatók a Mikó Imre által kiadott Erdélyi Történelmi Adatok 
(továbbiakban — ETA.) I—III. köteteiben. Itt követjelentések, naplók és Bethlen követ
utasításai egyaránt megtalálhatók. Nevezetesebb követek, akiknek jelentései és feljegyzései 
fokozott figyelmet érdemelnek: Toldalagi Mihály, Balassa Ferenc, Rimai János, Mikó 
Ferenc, Borsos Tamás. Értékes adatok találhatók még a Török-magyarkor! államokmány
tár I—n. köteteiben is. 

10 1613 novemberében Sarmasági Zsigmondot, Kassai Istvánt és Benkner Jánost, 1614 
januárjában Konnis Zsigmondot, 1615 februárjában Féchy Simont, Sarmasági Zsigmondot, 
Balassa Ferencet és Borsos Tamást, 1621 elején Forgách Zsigmondot, Jakusith Pált, Pőcsi 
Simont, októberben Thurző Imrét, 1623 novemberében Kamuthy Farkast és Kassai Istvánt, 
1624-ben Kovasóczi Istvánt és Mikó Ferencet, 1626 novemberében Mikó Ferencet és Lónyai 
Zsigmondot küldte a császárvárosba követekként. 

11 1619 szeptemberében Vinnai Kristófot a lengyel királyhoz, Markó vajdát és Huszár 
Istvánt Prágába, október végén Erdődl Kristófot és Kassai Istvánt ugyanoda, 1620 áprilisá
ban Thurzó Imrét szintén oda, 1625-ben Rákóczi Györgyöt, Károlyi Mihályt, Mikó Feren
cet Brandenburgba, 1626 elején testőrparancsnokát, Quadt kapitányt a dán, a svéd, az 
angol királyi udvarokba küldte diplomáciai és felderítői céllal. 
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többször volt török földön emigrációban. Ez idő alatt nagyon jó bi
zalmas személyi kapcsolatokait épített ki több befolyásos pasával. Ural
kodása idején ezektől több ízben kapott bizalmas értesítést még török 
szándékokról is. Az ilyen pasák és tolmácsok ellenszolgáltatásként — 
az időnként kapott „ajándékokon" túl — Bethlen közbenjárását kérték 
előmenetelükhöz, amit a fejedelem egyre növekvő tekintélye eredmé
nyeként legtöbbször sikeresen teljesíteni is tudott. Szinte szervesen 
beilleszkedve a török diplomáciai és politikai életbe Bethlen rajta tud
ta tartani a kezét a török birodalomba mindenfelől érkező híreken. 
Mindez természetesen jelentős pénzbe került, de Bethlen nem szánta 
az anyagi áldozatokat a hírszerzés céljaira.12 

A közeli hírszerzés a fontosabb várak hírszerző szolgálatára, a há
borús, zavaros időben pedig a nyílt csapatfelderítésre hárult. A feje
delem állandó hírszerzői közé tartozott a karánsebesi, a borosjenői, 
a váradi, a kővári és a huszti várkapitány. E hírhálózatba szervesen 
illeszkedett be a székely főkapitányok — továbbá a szász városok — és 
Debrecen kereskedőitől beérkező híranyag. Csapatfelderítést az erdélyi 
határ., mentén elhelyezett alakulatok kikülönített osztagai végezték.13 

Egyes esetekben Bethlen még egy-egy fontosabb személy állandó 
kémlelésére és szemmel tartására is küldött hírszerzőket. így például 
1619 őszén a Lengyelországba menekült Homonnai Györgyöt a legszo
rosabb figyelés alatt tartotta. Hírszerzői még azt is számon .tartották, 
hogy „mely nap hány tál étket visznek asztalára".14 

Az erdélyi fejedelmi hírszerző hálózat természetesen úgy bővült, 
ahogyan 1619 után nőtt a Bethlen fennhatósága alá tartozó terület, s 
ahogyan tágult harccselekményeinek akciórádiusza. Előbb az akkor 
Felső-Magyarországnak, majd az Alsó-Magyarországnak nevezett terület 
került uralma alá, nemsokára pedig a Dunántúl is. E három ország
részt egyesítő Habsburg-Magyarország területén az erdélyitől sok 
tekintetben eltérő politikai viszonyokat, és ennek nyomán eltérő hír
szerző hálózatot talált a fejedelem. A királyi Magyarországon ugyan
is az idegen Habsburg-uralkodó és a központi kormányszervek nem 
voltak jelen, hanem Bécsből és a pozsonyi,, valamint a szepesi kirá
lyi kamarákból irányították az ország ügyeit. A Habsburg katonai 
hírszerzés elsősorban birodalmi célközpontú volt, nem sok kapcsolatot 
tartott Magyarország lakosságával. így a török támadásoknak, északon 
pedig a lengyel beütéseknek kitett országban a lakosságnak saját biz
tonsága érdekében magának kellett gondoskodni a hírszerzésről. 

A királyi Magyarország legerősebb hírszerző szervezete — az or
szág társadalmi viszonyainak megfelelően — a főurak kezében volt. 
Egy-egy főúr birtoka több vármegye területére kiterjedt. A főurak-

12 Erre bőven találtnak adatokat az ETA I—in. köteteiben és a Török-magyarkor! 
államokra ánytárfoan. 

. 13 L. ezzel kapcsolatban Bethlen Gábor leveleit Rhédey Ferenc váradi kapitányhoz 
(Szilágyi S. : Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei [továbbiakban — Bethlen 
pol. levelei], Budapest, 1879.), vagy pl. Kamuthy Balázs 1616. november 19-i jelentését 
Bethlenhez. Történelmi Tár (továbbiakban — TT.), 1879. évf. 236. o., vagy Bethlen 1618. 
november 11-i levelét Vargyai Dániel Mihály székely vicekapitányhoz, amelyben megdicséri: 
„Azt jól cselekedi, hogy hírrel tart bennünket és az havasok alá is vigyázókat szállított." 
(TT. 1885. évf. 356. o.) 

14 L. Bethlen pol. levelei, 146. o. 
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näk sokszor több olyan magánvára volt, amelyekben sok száz főnyi 
magánkatonaságot tartottak. Mindez megkövetelte — különösen a 
határszéli birtokos főuraknál — az intenzív, aktív katonai hírszerző 
szolgálat fenntartását. A határ menti főurak hírszerzői gazdasági, 
rokoni kapcsolatok és érdekeltségek révén mélyen beépültek Lengyel
országba, Sziléziába, Morvaországba, Ausztriába, Stájerországba és 
Krajnába is. A sok ügynök, hírszerző — familiáris vagy külön fize
tett szolga — kereskedő, mesterember révén meglehetősen gazdag 
híranyaggal rendelkeztek a szomszédos országok politikai és katonai 
viszonyairól, hadipotenciáljáról és a katonai terveiről. E főúri hír
szerző láncolatból 1619 után Bethlent szolgálta a Rákóczi, a Thurzó. 
a Révay, az Illésházy és a Batthyány családok hírszerző szolgálata.15 

A királyi Magyarország városai — mindenekelőtt a külkereskedel
met folytató határmenti városok — ugyancsak széles körű hírszerző 
szolgálattal rendelkeztek. így többek között Eperjes, Bártfa, Késmárk, 
Lőcse, Nagyszombat, Pozsony, Sopron. E városok állandó fizetett 
ágenseket tartottak a különböző nyugat-európai városokban. Ezek 
rendszeres jelentésekkel látták el az egyes városok magisztrátusát 
nemcsak az árak, piaci lehetőségek alakulásáról, hanem a katonai 
mozgolódásokról is. A külföldön élő fizetett ágensek mellett híreket 
hoztak a városokra menő polgárok is. Mindezeket a híreket a városi 
tanács gyűjtötte össze. A közérdekű értesüléseket a különböző váro
sok kicserélték egymással. Bethlen előnyomulása után a híreket a 
fejedelem —• majd „választott magyar király" — rendelkezésére bo
csátották.16 

A királyi Magyarország rendi hírszerző szervezetében a vármegyék 
szervezete volt a leggyengébb. A főuraktól függő megyei nemesség 
nem sokat áldozott ilyen célokra, s éppen ezért nagyon sokszor vágat
lanul is érte az események kedvezőtlen alakulása. Tájékozatlansága 
miatt jó táptalajul szolgált a különböző rémhírek, téves értesülések 
terjesztésére.17 

A magyarországi egyházi hírszerző szolgálat katolikus része meg
maradt Bethlen győzelme után is a Habsburg oldalon. Működési kö
rük általában a Bethlenhez csak kényszerből csatlakozott főurak 
környezete volt. A protestáns prédikátorok és külföldön tanuló teo
lógusok ugyanakkor nemcsak fő ideológusai lettek Bethlen háborúi
nak, hanem egyben a fejedelem értékes hírszerzői is. Nemzetközi kap-

15 A Bethlennel szövetséges főurak hírszerző szolgálatáról értékes adatok találhatók 
többek között: Pozsony, Szlovák Központi Levéltár, Révay cs. corresp. 1621—1629., Országos 
Levéltár (Budapest) Arch. Rákóczi de iFelső Vadász, továbbá Batthyány csal. lt. missili-
sek; Eckhardt S.: Rimay János összes művei, Budapest, 1955., 351—357. o.; Magyar Történelmi 
Tár (továbbiakban — MTT.) XXVII. k. 28., 87., 90., 91., 93., 96. o.; TT. 1894. évf. 131., 473., 
675—676. o. 

16 A városok hírszerző szolgálatára értékes adatok találhatók Bártfa, Eperjes, Kassa 
és Nagyszombat levéltáraiban. 

17 Kéry Mihály 1619. október 29-én a következőket írta Űjfalusi László Sáros megy<?i 
alispánnak: „Az nemes vármegye sokat költ néha kicsin dolgokra isr holott most meg
maradásunkba járt méltóbb volna azért többet költeni, holott Sáros megye határos Len
gyelországgal . . . ilyen szép vármegyének méltó volna három és négy kémjének, is lenni, 
a kik jönnének és mennének és az nemes vármegyének minden bizonyost hozának." 
(Eperjes, Sáros vm. levéltára, Acta politica, 1619. 25. sz.) 
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csolataik révén ők is számos fontos értesülés birtokába juttatták a fe
jedelmet. 

A háború folyamán a katonai felderítés akciórádiusza kitolódott 
messze nyugatra. A ,,csaták"-nak nevezett harcfelderítő osztagok — 
amelyek létszáma néha több száz főnyi volt — mélyen benyomultak 
az ellenség hátországába. Lengyelországban, Sziléziában, Ausztriában 
több száz kilométernyi távolságban is elkalandoztak, és igyekeztek 
minél több hírt szerezni. Ennek módja a lakosok kikérdezése, vagy 
„nyelvek" fogása volt. Lehetőleg a magas rangú, sokat tudó ellenséges 
főtisztekre vadásztak. 18 A megszerzett értesülések közül a sürgőseket 
külön futárral juttatták el főkapitányukhoz vagy közvetlenül Bethlen
hez. A lehetőleg „próbált" tisztek által vezetett osztagok visszatérésük 
után összefoglaló jelentést tettek közvetlenül vagy közvetett úton 
a fejedelemnek.19 

A hírközlés gyorsaságáról csak néhány szórványos adat áll rendel
kezésünkre: a fejedelem a Prága melletti fehérhegyi, november 8-án 
lezajlott csatáról november 12-én délután kapta az első híradást Po
zsonyban.20 Rimay János portai követ 1621. február 5-én írt jelenté
sét — Erdélyen keresztül — csak március 10-én juttatta el hozzá 
a posta Pozsonyiba.21 Egyik levelében méltatlankodott is Thurzó Sza-
niszlónak, hogy „ . . . felette későn járnak az hitván posták, kiknek 
gyorsabban való járásuk felől serio demandáltam pátensben" .'n Egy 
másik parancsában szabályozta a híradás módját is. Szigorúan megpa
rancsolta, hogy a fontos levelet úgynevezett „pénzes postával küldje 
Thurzó a címzettnek. Visszatérvén „ugyanazon kamara postáját külgye 
az válasszal táborunkban utánunk, valahol akkor leszünk".23 A bizalma
sabb hírközlésnek gyakori módja volt a szóbeli üzenetküldés. Ilyen al
kalmakkor ajánló sorokat adott a futárnak, hogy a híradásnak hitele 
legyen. 

Bethlen kiterjedt, több rétü katonai hírszerző apparátusa mellett 
hatékonyan működött a katonai elhárítás szervezete is. Az elhárítás 
központi {területi és tábori), illetve csapatelhárításból állott. Az elhá
rítás alkotóelemei közé tartozott a fontosabb objektumok és szemé
lyek védelme, a legszigorúbb titoktartás, a dezinformálás, megtévesztő 
hírek, álcsapatmozgások és áltáborozások, ellenséges hírszerzők le-
pénzelése és szolgálatba való átcsábítása. 

Az elhárítás központi szerve a fejedelmi testőrség volt, továbbá a 
fejedelmi tisztviselő hálózat, a várkapitányok, csapatoknál a főhad-
bírák és megbízott embereik, egyes fontosabb objektumok őrzéséhez 

18 L. Betíilen 1623. november 10-i levelét Illésházy Gáspárhoz, MTT. XXVU. k. 58. o. 
19 Thurzó Imre, Bethlen alvezére 1620. november 29-én írja Czobor Erzsébetnek: 

„ ... az csatákat elbocsátottuk mindenfelé, az kik meg lássák miben vagyon az áUapat" [ti. 
hol, milyen létszámmal és milyen tervekkel van az ellenség]. Biccsei lt. Thurzó corresp. 
894. sz. 

20 Betihlen 1620. december 8-i levele portai követeihez (ETA. I. k. 341. o.) — Az itt 
közölt adat azonban téves, nyilván tollhiba eredménye, mert más források szerint Bethlen 
csiak 12-én kapta az első híradást. 

21 Bethlen 1621. március 21-i levele portai követéhez. ETA. II. k. 384. o. 
22 Bethlen 1620. március 2-i levele Thurzó Szaniszlóhoz. Bethlen pol. lev. 165. o. 
23 UO. 342—343. O. 
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kirendelt bizalmi elhárító tisztek és azok emberei. Ide tartoztak a tá
bori és helyőrségi strázsák is, amelyek működésére sok értékes adatot 
találunk a különböző korabeli hadiszabályzatokban és rendelkezések
ben. 

így például Bethlen már az uralkodása elején, 1614 februárjában ki
adott rendelkezésében szigorúan megparancsolta, hogy „az fő emberek 
és minden százból az fő legények ... az mi szállásunk előtt háljanak, 
az mint az kapitány rendeli71.2^ Ezek feladata volt a személyi biztosí
tás, mindenekelőtt merényletek megakadályozása. Az 1616. május 
20-án kiadott tábori rendelkezésében részletesen intézkedett a tábori 
elhárítást illetően. Megparancsolta, hogy a tábor vigyázására kiállí
tott strázsák fejvesztés terhe alatt kötelesek őrhelyükön éberen vi
gyázni. Ennek végrehajtását a „fő embereknek" állandóan ellenőriz
ni kellett. A titoktartás biztosítása végett a fejedelem megparancsolta: 
„Hirt senki táborunkban magától ne költsön és ne beszéljen, ha ki va
lami ellenünk való dolgot, hírt ért, avagy lát, kapitányának avagy had
nagyának tartozzék titkon feje vesztése alatt megjelenteni, azok ma
gunknak avagy főkapitányunknak." A tábori elhárítás feje a kine
vezett fő hadi bíró, akinek „arra is hatalom adatik, hogy ha valahol 
valami vétkeket érthet és hallhat táborunkban, és az közelebb való 
tisztviselők elhallgatnák, azoknak büntetését" is végrehajthassa.25 

Az 1629-ben kiadott rendtartási utasításnak is több pontja össze
függ az elhárítással. így az, amelyik elrendeli, hogy „minden hadnagy 
a tizedesektől minden nap megtudhassa, ki hol jár a katonákban . . . " 
Továbbá, amelyik kimondja, hogy a tiszt halálos büntetés terhe alatt 
ne merészeljen seregébe „idegen csavargó legényeket" befogadni,, sőt 
a kapitányok a szálláskörletük közelébe ólálkodó „latrokat" — ellen
séges hírszerzőket — kötelesek elfogni és kedvezés nélkül karóba vo
natni. Az a katona, aki kétes nőt, „tisztátalan nőszemélyt" — akik 
nagyon sok esetben az ellenséges hírszerzés eszközei voltak — szállá
sán tart, fejét veszti. Ha pedig a kapitány vagy hadnagy az ilyen 
bűnösöket meg nem bünteti az előírt büntetéssel, „maga az kapitán 
avagy hadnagy öletik meg érette". A hűtlenséget, az árulást a sza
bályzatok a legszigorúbb kínhalállal" rendelték büntetni.26 

A katonai táborokba csak olyan személy léphetett be, aki tudta az 
aznapi titkos jelszót. Kemény János — Bethlen jelzászlóhordozója, a 
későbbi eríiélyi fejedelem — írja naplójában, hogy 1626. szeptember 
30-án a napi titkos jelszó „fejér ló" volt.27 

Az elhárítás hatékonyságát szolgálták többek között olyan rendel
kezések is, amelyek megtiltották, hogy a magyar katonák közül bárki 
ellenséges ország hadseregében szolgálatot vállaljon. Bethlen 1620. 
május 20-án külön parancsot adott a határ menti városok vezetői
nek: „ . . .hagyjuk s parancsoljuk, az passusokra szorgalmatosan vi
gyáztasson, hogy senki se az magyar vitézlő népben se az német 

24 Szemelvények . . . 212. o. 
25 TT. 1885. évf. 439—440. O. 
26 Erdélyi Országgyűlés i Emlékek ( továbbiakban — EOE.) VIII. k . 502—505. o. 
27 Kemény János: öné l e t í r á sa és válogatot t levelei, Budapes t , 1959., 126. o. 
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gyalogságban avagy lovasban (a Bethlen szolgálatában álló német ka
tonákról van szó!) valakivel az mi levelünk (útlevél) nem leszen", ne 
mehessen külországba. Ennek megakadályozása a saját katonasággal 
rendelkező határmenti városok kötelessége volt.28 

A katonai elhárítás bázisai elsősorban a testőrségparancsnokok, vár
parancsnokok, országos főkapitányok és magasabb egységparancs
nokok, a fő hadi bírák és embereik voltak, de e nyílt elhárító szerve
ken túl meg volt a titkos, bizalmas elhárító szervezet is. Ennek tagjai 
feladataikat közvetlenül Bethlentől kapták és neki voltak kötelesek 
beszámolni is. Ilyen célra általában erős protestáns vallási fanatiz
mustól fűtött, vagy adományokkal és egyéb jutalmakkal a fejedelem 
személyes uralmához kötött egyéneket használt fel Bethlen. Ilyenek 
voltak — többek között — Csuthy Gáspár, Ormay Gáspár, Nagy Pál, 
Macskási Ferenc és mások, akiknek konkrét elhárító munkájáról a 
követikező fejezetben részletesen foglalkozunk. 

A katonai elhárítás az objektumőrzés és biztosítás mellett a legszi
gorúbb titoktartásra és a legaktívabb dezinformálásra épült. Kortársai 
és az utókor történetírói közül Bethlent sokan a század egyik legra
vaszabb, legkétszínűbb emberének nevezték. Ennek az értékelésnek az 
oka döntő mértékben a szigorú titoktartás és megtévesztő hírközlés 
volt, amely alapvetően jellemezte Bethlen diplomáciáját és stratégiai 
tevékenységét. A szigorú konspiráció Bethlennél oly méreteket öltött, 
hogy haditerveit, hadseregének pontos létszámát még a hozzá legkö
zelebb állókkal sem közölte. Mindenkinek csak annyit engedett tudni, 
amennyi szigorúan rá tartozott. Hadserege létszámának titokban : tar
tását úgy érte el, hogy a csapatait sohasem egy oszlopban, hanem egy
mástól távol meneteltette, s az egyes oszlopok katonái és tisztjei egy
más adatait nçrn ismerték. Csak a fejedelem tudta pontosan, hány. és 
milyen létszámú hadoszlop fölött rendelkezik valójában! Ily módon 
az ellenséges hírszerzés munkáját olyannyira megnehezítette, hogy 
még az elkövetkező évszázadok történetírói is csak egészen bizonyta
lan és pontatlan létszámokat közöltek Bethlen hadseregének nagysá
gáról, mert a rendelkezésre álló korabeli forrásanyag is megtévesztő 
adatokat tartalmazott. 

A dezinformálás fő jellemvonása volt Bethlen diplomáciájának is. 
Uralkodása alatt a törökökkel mindvégig el tudta hitetni, hogy küszö
bön áll a Habsburgok nagy törökellenes támadása, jóllehet a yalóság-
6>an a Habsburg uralkodók még egy fél évszázad múltán sem terveztek 
ilyet. Ugyanakkor a Habsburgokat a legközelebbi török támadással 
tartotta sakkban, noha a török hatalom a perzsa hadszíntéren elszen
vedett veszteségei és belső bajai miatt egyáltalán nem gondolt táma
dásra. A harmincéves háború kirobbanásakor Bethlen elhitette a csá
szári hadvezetéssel, hogy a csehek ellen akar támadni — holott éppen 
ellenkező cselekedetre készült. Mikor fegyverszünetet vagy bé
két tervezett, legnagyobb harciasságot tettetett és megfordítva. A 
hamis hírekkel egyaránt megtévesztette ellenségeit és szövetségeseit. 

28 Bártfa, városi lt. 1621-es iratok. 
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A megtévesztést legtöbbször saját kezűleg írt levelei útján végezte, 
amelyeket sokszor tudatosan ellenséges kézbe juttatott . Sűrűn alkal
mazta a falvakat és városokat járó, hamis híreket szóban elhintő sze
mélyek kiterjedt hálózatát is. Elve volt, hogy a hamis híreket valami 
igaz, hihető mag köré kell csoportosítani. Az álhíreket — nagy em
berismerettel — olyan tálalásban ismertette meg a címzettekkel, aho
gyan azok számára az a leghihetőbb volt.29 

Az elhárítás fontos részét alkotta a felvilágosító, nevelőmunka is, 
amely kiterjedt mind a polgári lakosságra, mind a katonákra. A feje
delem azt igyekezett tudatosítani alattvalóiban, hogy a Habsburg-elle
nes háború az egész lakosság érdekelt szolgáló függetlenségi harc. 
Olyan küzdelem, amelyben részt kell venni „minden rendű és rangú 
embernek". A haza és a vallás szabadságának visszaállítását írta zász
lójára, s a fő érve az volt, hogy küzdelme „istennek tetsző szent há
ború". A vallási és nemzeti összekötő kapocsra, a közös sérelmekre 
való hivatkozás nem is maradt hatástalan. Mindenekelőtt azért, mert 
a fejedelem propagandája a Habsburgoktól származó tényleges sérel
mekre támaszkodott, de jelentősen esett latba az a körülmény is, 
hogy a protestáns prédikátorok hálózata nagy szákértelemmel, ékes
szólóan és fáradhatatlanul munkálkodott annak érdekében. 

Az eredményes tudatformáló tevékenység fölöttébb megnehezítette 
az ellenséges hírszerzés sikereit. Politikailag felvilágosított, meglehe
tősen egységes vallási ideológiával átitatott emberek között — Ma
gyarország lakosságának 90 százaléka ekkor protestáns volt! — nehe
zen lehetett sok olyan egyént találni, akik adatokat szolgáltatnak az 
ellenségnek. Az ellenséges hírszerzés nagyfokú bénultsága csak a cse
hek 1620-as veresége után oldódott fel, de Bethlen hadseregében 
ekkor sem sikerült hatékonyan beépülnie. Az elhárítás ugyanis itt 
volt a legerősebb. A politikai felvilágosító és nevelőmunkán a pa
rancsnokok mellett a prédikátorok fáradoztak. Általában minden. 400 
—500 főből álló seregnek külön prédikátora, volt, akik a harc folya
mán is az egységnél tartózkodtak és lelkesítették a katonákat a hősi 
helytállásra, a fejedelem és a függetlenségi harc ügye melletti hűségre. 
A prédikátorok és parancsnokok munkájukhoz „direktívákat" szemé
lyesen a fejedelemtől kaptak, aki felismerte a tudati tényezők fontos
ságát és komolyan vette a nevelőmunka irányítását és ellenőrzését.30 

Az állandó diplomaták és alkalmi követek, a meggyőződésből ve
szélyes feladatokat vállaló hírszerzők és a jól megfizetett ügynökök, 
a várkapitányok és elhárító tisztek, a prédikátorok és íródeákok széles 
hálózatának tevékenysége, e tevékenység hatásfoka a konkrét ered
ményeken mérhető le igazán. Éppen ezért tekintsük át időrendi sor
rendben Bethlen hírszerző és elhárító szolgálatának működését a feje
delem uralkodása idején. 

29 Dezinformációs t evékenységé re bőven t a l á lha tók ada tok a Szilágyi Sándor á l ta l 
k iado t t Be th len Gábor fejedelem levelezésében (két k ö t e t 1879-ben és 1887-ben k i a d v a ) . Si
keré rő l részletesen a köve tkező fejezetben. 

30 L. pl . az 1619-ben k i ado t t „Querela H u n g á r i á é " c ímű röp i ra to t (Szalárdy J . : S i ra l 
m a s Magyar Krón ika ) , vagy 1626. augusz tus 21-i k i á l t ványá t ka toná ihoz (EOE. VIII. k. 354— 
357. o.). 

— 457 — 



Bethlen hírszerző és elhárító szolgálatának eredményei és kudarcai 

A fejedelem hírszerző és elhárító szolgálatának tevékenységét, ered
ményeit és kudarcait történeti sorrendben az alábbi fontosabb perió
dusok szerint csoportosítva célszerű vizsgálat tárgyává tenni: 

A védelmi harcok és a felkészülés időszaka 1613-tól 1619 nyaráig; 
A cseh szövetségben vívott háború időszaka 1619—1620 végéig; 
Az 162l-es visszavonulás és ellentámadás; 
Az 1623-as hadjárat; 
Az 1626-os hadjárat. 
A védelmi harcok és a felkészülés időszakát vizsgálva megállapít

hatjuk, hogy azt mindenekelőtt a Habsburg katonai akciók elleni vé
dekezés, a kompromisszumokra való törekvés, a gazdaságii újjáépítés 
és a katonai felkészülés jellemezték. Különösen az első években (1613 
—1616) Bethlen fölöttébb csekély saját katonai erőforrás fölött ren
delkezett, s kizárólag a nagyon is kétes értékű török katonai segít
ségre támaszkodhatott a Habsburgok meg-megújított támadásaival 
szemben. Nehéz kül- és belpolitikai helyzetben kénytelen volt en
gedni a császáriak agressziójának, amikor azok Husztot. Kővárt, Lese
det és Nagybányát elszakították Erdélytől. Annyit tudott csak tenni, 
hogy diplomáciai úton többször tiltakozott e foglalások ellen, s azon 
fáradozott, hogy bizalmi emberei útján megossza az ellenség erejét. 
E cél érdekében egyre nagyobb sikerrel használta ki a császári politika 
legközelebbi akcióterületén, Felső-Magyarországon, a császári kato
naság és a magyar nemesség, valamint a protestánsok és a katoliku
sok között feszülő ellentéteket. Emellett természetesen nem hanya
golta el a védelmi előkészületeket sem. Mindenekelőtt a fontos Vá-
radot kezdte erősíteni, ahol sógora, Rhédey Ferenc volt a főkapitány. 
Ez az erősség vált különben a nyugati hírszerző és elhárító központtá 
is. 

„Csak Kegyelmedre támaszkodhatunk minden vigyázásban" — írta 
Rhédey nek. — „Mi nekünk Váradra ha lehetséges volna, nem különb 
vigy ázásunk lenne mint a magunk személyére." A nehéz helyzet 
ellenére jól megszervezett hírszerző és elhárító szolgálata sikeresen 
működött már 1614-ben is. Ekkor írta Bethlen egyik levelében: 
„ . . . kezdetitől fogva fejedelemségünknek mint tudjuk és értjük, on-
nat az ő felsége részérő! . . . szüntelen ide az mi kicsin birodalmunk 
ellen ahoz tartozó végházakban levő kapitányokkal mint tractálnak, 
ártalmasán practicálnak, mind ígérettel és adománnyal tőlünk elsza
kasztani igyekeztenek..." Fel is hívta nyomatékkal Rhédey figyel
mét: „Nekünk Kegyelmed mind szüntelen minden híreket adjon érté
sünkre, jőjenek s menjenek az Kegyelmed bizonyos postái (ti. meg
bízott hírvivői) Kassára, Szakmarra és mindenüvé."31 

A hírszerzés és elhárítás eredményességét bizonyítja többek között 
az az adat is, amely szerint Bethlen az árulóvá lett Kendi István fel-

31 L. Bethlen 1614. január 13-i körlevelét a magyarországiakhoz. Bethlen pol. lev» 
1879. 8—10. o., 1614. február 10-1 levelét Rhédey Ferenchez. Uo. 12—14. o. 
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forgató céllal Erdélybe küldött embereit sorban elfogatta és kártevő 
tevékenységüket meggátolta.32 

Hasonló eredménnyel találkozunk akkor is, amikor a császári udvar 
politikai összeesküvést szervezett Erdélyben Bethlen ellen. Az akció 
egyik vezetője szerint a császáriak merényletet terveztek Bethlen sze
mélye ellen, amit azonban meghiúsított az a körülmény, hogy 
„ . . . Bethlen Gábor sem alszik, hanem vigyáz éjjel-nappal".33 Bethlen 
védekezésül török csapatmozdulatokról szóló dezinformatív hírekkel 
ijesztette, zavarta ellenségei tervezgetéseit.34 Az ellenség megosztása 
céljából pedig Thurzó György nádort a Bécsben ellene készülő me
rénylet hírével igyekezett leválasztani a császári politika többi expo
nenseiről.35 

A történeti tények tanúsága szerint Thurzó ellen nem terveztek 
merényletet Bécsben, ezt Bethlen pusztán az ellenség megosztása céljá
ból találta ki. Nem tudjuk, Thurzó nádor mennyiben adott hitelt a 
fejedelem értesítésének1, az viszont bizonyos, hogy ettől kezdve ahol 
csak tudta akadályozta a császári udvar Bethlen-ellenes terveit, ka
tonai akcióit. Ez utóbbiak élén Homonnai Drugeth György, egy felső-
magyarországi aulikus főúr állott, aki már 161 önben diverziót szerve
zett Bethlen fejedelemségének megdöntésére. A császári hadvezetés 
azonban látva, hogy a pontosan tájékoztatott Bethlen „milyen nagy 
készülettel van", egyelőre felhagyott a támadás gondolatával. 

Ilyen előzmények után köszöntött be az 1616-os esztendő. Ebben 
az évben már nagyobb méretű fegyveres összecsapások is történtek 
Bethlen katonái és a Bécsből irányított, Erdély ellen támadó hadak 
között. A háborús viszonyok között természetesen fokozott jelentősé
get kapott a katonai hírszerzés és elhárítás pontossága. 

A támadás előkészítése idején Homonnai Drugeth György követe 
által katonai segítséget kért Bethlen ellen a lengyel királytól. E titkos 
követküldés néhány napon belül már ismert volt Bethlen előtt! A ka
pott híreket ugyan nem tudta azonnal ellenőrizni, inert a nyugati 
hírszerző központból, Váradról még nem futottak be a jelentések, en
nék ellenére készülni kezdett a védelem megszervezésére a fenyegető 
támadással szemben. „ . . . embernek nem jó kicsin dolgot is könnyen 
file mellől bocsátani" — írta Rhédey Ferenc váradi kapitánynak, 
megparancsolva neki: „serkenjen az vigyázáshoz és igen bizonyos 
igaz meghitt embereit Ungvárra (Homonnai hadi központja), azon
képpen . . . egyebüvé is bocsássa, kik által minden szándékoknak, a 
miknek lehet, menjen végére kegyelmed s engemet éjjel-nappal tudó
sítson felölök."36 „Az hajdú városokon szüntelenül legyenek igen igaz 
emberei kegyelmednek" — írta néhány nappal később Rhédeynek.37 

E vészterhes napokban a hírszerző szolgálat munkájával nem volt 

32 Bethlen 1614. április 9-i levelei Dóczi András szatmári főkapitányhoz. Uo. 23—24. o. 
33 A levél található „Bethlen Gábor fejedelem levelezése", 1887. 16—18. o. 
34 Uo. 21—22. o. 
35 Bethlen 1615. január 15-i levele Thurzó György nádorhoz. XTo »—33. o. 
36 Bethlen 1616. január 19-1 és január 22-i levelei Rhédey Ferenchez. Bethlen pol. lev. 

1879. 33—36. o. 
37 Bethlen 1616. január 22-i levele Rhédeyhez. Uo. 35. o. 
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elégedett. Főként a hírek érkezésének lassúságát kifogásolta ez al
kalommal : 

„Az kegyelmed levelét — írta Rhédeynek — heted napra hozta meg 
nekem a váradi szolga, nem keveset mulatott (mai értelemben időzött) 
véle; kévántatik, hogy Kegyelmed efféle levélhordozókat megfenyít
sen, késedelem nélkül hordozzák az leveleket". A hírek gyors to
vábbítása rendkívül fontos, mert „oly fogyatkozást tehetnek egyszer 
az késedelmezéssel, melyet mindnyájan sem tudunk helyére állítani". 
Kérte Rhédeyt, Homonnai minden szándékának menjen végére, 
„ . . .melyet nekem is adjon értésemre igen sietséggel". A gyanús sze
mélyeket, mint például Halier Zsigmond főurat Erdélyben, szoros 
megfigyelés alatt tartassa, akárcsak a hajdúk cselekedeteit. A Bécs
ből jövő fejedelmi hírszerzőt siettesse mielőbb Gyulafej érvárra men
ni.3* 

Az eredményes hírszerző tevékenység, s ennek nyomán a felkészült 
állapot ismételten a nyílt katonai akció elhalasztására késztette a csá
szári udvart. Májusban azonban új támadást szerveztek Bécsben. Most 
Homonnai György mellett Radul elűzött moldvai fejedelmet is sorom
póba állították Bethlen ellen. A haditerv az volt, hogy Homonnai nyu
gati irányból, Radul pedig Moldva felől támad Bethlenre lengyel kato
nai segítséggel. 

Az erdélyi fejedelem kiváló hírszerző szolgálata útján már május 
elején! értesült a császári udvar újabb támadó tervéről. A védelmi 
készültség arra is kiterjedt, hogy a Homonnai részéről szolgálatba fo
gadni tervezett hajdúk közé saját ügynökeit küldte, akik részben ígé
retekkel, részben fenyegetésekkel igyekeztek semlegesíteni Homonnai 
sikerét. Bethlen megparancsolta Rhédey Ferenc váradi kapitánynak, 
hogy a Homonnai pártján tevékenykedő Halasi Fekete Péter hajdú
kapitányt próbálja minden áron megnyerni, ha pedig ez nem járna 
sikerrel, „üttesse el láb alól kegyelmed". Ugyanakkor elrendelte azt 
is, hogy Homonnai támadása esetén a politikailag megbízhatatlan fő
urakat Rhédey vétesse őrizetbe és internáltassa Váradon őket.''9 

Június 19-i levelében a fejedelem.pontosan szabályozta, hogy a Ho-
monnaihoz küldött hírszerzők jelentése milyen kérdésekre terjedjen 
ki: 

— A hírszerzők kémleljék ki, hogy „micsoda hadak vannak Ho
monnai val, lengyel kopj ása mennyi, kozákja mennyi, magyar kop-
jása, gyalogja mennyi, magyarországi főemberek közül kik vannak 
vele, az lakos hajdúk (letelepített hajdúk) mi állapatban vadnak, az 

38 Bethlen 1616. j a n u á r 26-1 levele Rhédeyihez. Uo. 36—37. o. 
39 Bethlen 1616. má jus 9-i levele Bhédeyhez . Uo. 50. o. — Az elhár í tás e redményességét 

bizonyítják a következő sorok is: „Az mi az Homonnai dolgát nézi, tudom bizonyosan, 
hogy Erdélyből tartják, hírrel, tanáccsal, biztatással." Az országgyűlés rendi szemlélete 
miatt azonban nehezen tud fellépni a hazaárulók ellen. Pedig most az országgyűlésen is 
„proponáltam igen serio, elejékben adván és megmutogatván nekik az nyughatatlan elméjű 
embereknek latorságok miatt hazánkra s magunkra következő veszedelmet: de ezek soha 
arra nem akarának menni, hogy citátio nélkül az latrot megfogják, és én is, mivel a tör-
vénre vagyok köteles, azoknak censura j ok nélkül nem cselekedhetem noha bizony nem ke
vés búsulásom volt s vagyon rajta, tudván az nyilván való árulókat közöttök [ti. a neme
sek között] lenni és még is tudva el kell szenvednem." Uo. 53. o. 
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varmegyek mit csinálnak; ha mit ezekben érthet kegyelmed, nekem 
adja tudtomra."40 

A pontos felderítés alapján Bethlen katonái felkészülten várták az 
ellenség támadását és június 11-én Konyárdnál megsemmisítő vere
séget mértek Homonnai elővédjére. E vereség híre ugyancsak béní
tóan hatott Homonnai további hadmozdulataira. Hónapokon keresztül 
habozott az újabb támadással, mialatt Bethlen értékes időt nyert a ka
tonái felkészülésre. 

Homonnai újabb akciója 1616 őszén következett be, amikor is csa
patai Gombos András vezetésével betörtek Erdély területére. A csa
patok egészen Désig nyomultak előre. A váradi hírszerző központ 
most rosszul működött, aminek egyik bizonyítéka, hogy a fejedelem 
a saját központi hírszolgálata útján hamarabb értesült az ellenség 
betöréséről, mint az ellenséghez közelebb levő váradi kapitány. Meg 
is rótta őt november 6-i levelében, nem tekintve azt sem, hogy só
gora Rhédey. Végezetül intet te: „ . . . bocsássa mindjárt bizonyos em
berit mindenfelé az vármegyékre, Kassára, Tokajban és igyekezzék 
minden dolgoknak végére menni, s engemet bizonyossá tenni".,41 

Bethlen Kamuthy Balázs és Török István főkapitányokat rendelte a 
betört hadak ellen. Utóbbinak a hírszerzői állandóan az ellenséges 
katonák között tartózkodtak, s a korabeli adatok tanúsága szerint 
minden tervükről azonnal jelentést küldtek főkapitányuknak.42 

Homonnai — nyilván hírszerző szolgálatának elégtelensége miatt 
— nem tudta reálisan felmérni az erdélyi politikai és katonai erővi
szonyokat. A Bethlen kormányzásával elégedetlen „disszidensek" ha
mis hírein felülve azt hitte, hogy az erdélyi nemesség többsége való
ban elégedetlen Bethlennel, s ha csapatai betörnek Erdélybe, azok 
fellázadnak és a fejedelem ellen támadnak.4 3 A rossz helyzetfelmérés 
miatt Homonnai elmulasztotta a szükséges óvóintézkedéseket, s így 
nem csoda, hogy november 20-án Bethlen katonái meglepték és 
tönkreverték a betört "csapatokat. 

A sorozatos támadások miatt Bethlen úgy döntött, hogy megtorlás
ként most maga lép fel támadóan. E terve felől azonban teljes sikerrel 
megtévesztette az ellenséget! Mikola János kővári kapitánnyal ugyanis 
olyan dezinformációs jelentést í ratott egyik fő ellenségének, Dóczi 
András szatmári főkapitánynak, miszerint már hazaküldte csapatait, 
maga pedig Váradra megy ünnepelni.44 A megtévesztés oly sikerrel 
járt, hogy amikor néhány nappal később Bethlen serege a királyi 
Magyarország területére nyomult, ott teljes katonai készületlenség 
fogadta őt az ellenség részéről! A felső-magyarországi császári főka-

40 Bethlen 1616. j ún ius 19-1 levele Rhédey Ferenchez . Uo. 58. o. 
41 Bethlen 1616. november 6-i levele Rhédey Ferenchez . Uo. 83. o. 
42 K a m u t h y Balázs 1616. n o v e m b e r 19-én a köve tkezőke t je len te t te Désről B e t h l e n n e k : 

„Török. István uramnak most is egy szolgája vagyon közikben." [i. a t á m a d ó k között . ] 
T T . 1879. évf. 234—237. o. 

43 L. Homonnai Drugeth György ins t rukc ió já t (EOE. VII. k . 340—342. o.) t á m a d ó ha jdú 
k a p i t á n y o k 1616. n o v e m b e r 4-i k i á l t ványá t az e rdé ly iekhez . Uo. 403—405. o. A téves he lyze t 
fe lmérés t t anús í t j a Dóczy András sza tmár i főkap i t ány 1616. n o v e m b e r 12-i, Thu rzó György 
nádorhoz kü ldö t t je lentése is (Csehszlovák Szocialista Köz tá rsaság , Biccsei lt. Thu rző 
co r r e sp . 135.). 

44 Mikola János 1616. n o v e m b e r 29-i levele Dóczy Andráshoz . EOE. VII. k . 415. o. 
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pitány csak december 14-re rendelt el mozgósítást a vármegyék és 
városok katonaságának. Bethlen felvilágosító propaganda munkájának 
eredményeként azonban a magyarországi uralkodó osztály nem volt 
hajlandó eleget tenni e rendelkezésnek. Sőt, az 1617 januárjában 
megtartott gyűlésükön a magyarországi rendek kemény rendszabályo
kat hoztak azok ellen, akik a_ jövőben hadat fogadnak az erdélyi fe
jedelem megtámadására. Bethlen egyelőre elfogadta ezt biztosíték
ként és rövid idő múlva haza vezette csapatait. 

A történelmi tények tanúsága szerint Bethlen Gábor uralkodásának 
első időszakában nagyon csekély erőforrásokra támaszkodva képes 
volt meghiúsítani a Habsburg-kormányzat Erdély elfoglalására irá
nyuló terveit. Katonapolitikáját alapvetően a számba jöhető ellensé
ges erők megosztására irányuló szándék jellemezte^ Hamis hírekkel 
mesterien elhitette a török vezető körökkel a Habsburgok török elleni 
támadó szándékát, a Habsburgokat pedig közeli török támadással 
ijesztgette sikeresen, jóllehet, egyik félnek sem állott szándékában 
háborút indítani a másik ellen. Emellett a Habsburg államszerveze
ten belüli politikai ellentétek mesteri kihasználásával polarizálta a 
számba jöhető ellenséges erőket. Ebben az időszakban lényegében az 
aktív védelem stratégiáját alkalmazta, a stratégiai tartalékképzés fel
használásával. E hadászat alapja, nélkülözhetetlen előfeltétele a kiváló 
hírszerzés és elhárítás volt. Viszonylag csekély gazdasági erőforrásai
nak nagyon tetemes részét fordította a széles körű diplomáciai s egyéb 
hírszerző és elhárító szervezet fenntartására. Az anyagi áldozatnak 
meg is volt az eredménye: sikerült megvédenie Erdély függetlenségét 
az agresszióval szemben. Azonban a sikerek ellenére is be kellett lát
nia, hogy még nem érkezett el az ideje a magyarországi Habsburg
ellenes felkelésnek, s az Erdélyt és Magyarországot magában foglaló 
nemzeti monarchia létrehozására irányuló harc megindításának. Reá
lis helyzetmegítéléssel felismerte, hogy ehhez a külpolitikai és katonai 
erőviszonyok gyökeres megváltozására van szükség. E várt változások 
nyitánya a csenek 1618-as Habsburg-ellenes felkelése s annak európai 
következménye volt. 

Bethlen Gábor a kezdettől figyelemmel kísérte a csehek fegyveres 
megmozdulását. Néhány héttel a felkelés kirobbanása után hírszer
zői már pontos értesüléseket hoztak a történtekről. A kapott hírek sze
rint a cseh királyság elpártolt a császártól, a felkelők „ . . . Prágában az 
várat tárházastól occupálták, az német urakban az ablakokon lehántak, 
hadat igen fogadnak magoknak. Császár is hadat fogadna, ha volna 
mivel. Hispániában küldött postán (gyors futárral) hadért." Bethlen 
kérte Rhédey Ferencet, ha Pribék István nevű prágai hírszerzője Vá
radra érkezik, siettesse mielőbb Gyulafehérvárra, a fejedelmi szék
helyre.45 

Jólértesültségét jellemzően bizonyítja július elején írt levele is, 
amelyben kifejtette: hiába igyekeznek a császár emberei kicsinyíteni a 
csehországi események politikai súlyát, őt nem tudják félrevezetni. 

45 Behtlen 1618. június 2?-i levele Rhédey Ferenehez. Bethlen pol. lev. 1879. 99. o. 
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„Vannak emberim oda fel (ti. Csehországban) nekem is, kiket csak 
állapotoknak bizonyoson való megtudására bocsátottam s bocsátok ez 
után is."i6 

Hírszerzőit elküldte természetesen az 1618-as és J1619-es magyar
országi országgyűlésekre is, akik pontosan tájékoztatták a fejedelmet 
a királyi országrész uralkodó osztálya, valamint az_ ország lakossága 
kilenctizedét kitevő protestánsok forradalmasodásáról. Mindezt látva 
úgy döntött, hogy mindjárt a csehek megsegítésére indul hadsere
gével, amint a támadás kül- és belpolitikai előfeltételeit meg tudja 
teremteni. Ezek közé tartozott a török Porta hozzájárulásának meg
szerzése, s a nagy politikai és katonai súllyal rendelkező magyaror
szági protestáns főurak megnyerése a fegyveres harc céljaira. Ennek 
érdekében egymás után küldte titkos megbízottait mind Konstantiná-
polyba, mind a magyarországi főurakhoz.47 

Az előkészítés fontos részét képezte a császári katonai vezetők 
éberségének elaltatása is, hogy a támadás teljesen váratlanul követ
kezhessek be. Kiváló operatív érzékkel éppen legnagyobb ellenségét. 
Dóczi András felső-magyarországi főkapitányt árasztotta el félrevezető 
hamis híranyaggal, mert jól tudta, hogy ha Dóczi továbbítja azokat 
a bécsi udvarba, hiteltérdemlőknek fogják tekinteni. 

Mindenekelőtt azt kezdte hirdetni, hogy nagyon helyteleníti a cse
hek felkelését, „ . . . mert semmi jót nem látok ilyen civile bellum-
ban."48 A Habsburg politikai vezetők kapva kaptak Bethlen rokon
szenv nyilatkozatán. A császár címekkel halmozta el a fejedelmet és 
igyekezett mindenben a kedvében járni. Ugyanakkor természetesen 
igyekeztek félrevezetni is őt a csehországi helyzetet illetően, de tö
rekvésük nem járt sikerrel: „Dóczi uram nekem is ír igen sokat" — 
írta Bethlen Rhédeynék — „és valóban nagy hadakat ír, papíron igen 
veri a cseheket; de másoktól mind különben értem én az állapotot, 
a mint szintén Kegyelmed is"ý9 A császári udvar félrevezető tevé
kenysége tehát eredménytelen maradt, de annál inkább sikerült a 
megtévesztés Bethlennek, aki ennek érdekében színből még fegyve
res segítséget is ajánlott a csehek ellen.50 Taktikázása és dezinformá-
oiós levelei eredményeként az a Dóczi András, aki éveken keresztül 
rágalmazó levelek garmadáját küldte Bécsbe Bethlenről, most hitelt 
adott a fejedelem minden sorának, s hozzájárult maga is a császári 
udvar éberségének elaltatásához. Sőt, a támadás megindítása előtt 

46 Bethlen 1618. jú l ius 9-i levele Rhédeyhez . Uo . 101. o. 
47 L. Bethlen 1619. augusztus 18-i levelét Rákóczi Györgyhöz, augusztus 19-1 levelét 

Thurzó Imréhez, augusztus 25-1 levelét Rákóczi Györgyhöz, szeptember 2-i levele Széchy 
Györgyhöz. Bethlen pol. lev. 1879. 118—125. o. 

48 Bethlen 1618. december 2-i levele. Uo. 472. o. 
49 Behtlen 1619. j ú n i u s 17-i levele Rhédey Ferenchez . Uo. 112. o. 
50 Bethlen 1619. június 27-1 levele Rhédey Ferenchez. Uo. 117. o. L.. Dóczi András 

1619. július 20-i jelentését II. Ferdinánd császárhoz. (Gindely A.: Okmánytár Bethlen Gábor 
fejedelem uralkodása történetéhez, 1890., 10—11. o.) 

5* — 463 — 



még több mázsa lőport is adott 'bölcsön a fejedelemnek, akiről azt 
hitte, hogy valóban a császár megsegítésére készülődik!51 

A katonai felderítés és hírszerzés természetesen alapvető részét ké
pezte az előkészítő tevékenységnek. A fejedelem emberei jóval a tá
madás megindítása előtt feltérképezték az előnyomulási útvonalat, 
megnyerték az útvonalba eső várak kapitányait és helyőrségeit, t i 
tokban hadat toboroztak a hajdúk között és szították az elkeseredés 
lángját a magyarországi lakosságban. Tevékenységükkel minden szük
séges előfeltételt megteremtettek a váratlan, meglepetésszerű táma
dáshoz, amely 1619 szeptemberében következett be. 

A cseh szövetségben vívott háború (1619. szeptember—1620. novem
ber) Bethlen Gábor hírszerző és elhárító szolgálata a feladatok meny-
nyisége és minősége terén jelentős változásokon ment keresztül. Szer
vezeti téren kibővült a magyarországi szövetséges főurak, a városok, 
a várkapitányok, a vármegyék hírszerző hálózatával, ami komoly 
mennyiségi gyarapodást jelentett. Ugyanakkor azonban a feladatok is 
módfelett megnövekedtek és sok tekintetben minőségileg új problé
mák tornyosultak a hírszerzés előtt! Rögtön a támadás megindítása 
után állandó hírszerző szolgálatot kellett szervezni Lengyelországban, 
amelynek királya ellenséges magatartást tanúsított Bethlen iránt. 
Lengyelországba menekült Homonnai György is, a nagy ellenfél, 
akinek támadására számítani kellett. Hamarosan ki kellett terjeszteni 
az állandó hírszerző szolgálatot Sziléziára, Csehországra, az osztrák 
örökös tartományokra, majd az egész Habsburg-szövetségi blokk or
szágaira is. 

A hírszerzés feladatainak megnövekedésével együtt nőtt az elhárítás 
hatósugara is. A terület és lakosság növekedés nemcsak egyszerű 
mennyiségi változást hozott magával, Magyarország lakossága ugyanis 
sokkal megosztottabb volt politikailag mint Erdélyé. A változás azon
ban nem mindjárt mutatkozott, mert az első időszakban, amikor még 
Bethlen katonai sikerei domináltak, az ellenség bomlasztó tevékeny
sége jóformán hatástalan volt a királyi Magyarország területén is. 

A katonailag és politikailag jól előkészített támadás hatalmas len
dülettel haladt előre. 1619. október közepéig Felső- és Alsó-Magyaror
szág Bethlen csapatainak a kezén volt. Október második felében sere
gének fele Rihédey Ferenc parancsnoksága alatt már Morvaországban 
küzdött a cseh szövetséges csapatokkal együtt a Buquoi és Dampierre 
császári tábornokok vezette ellenséggel. A császári seregnek sikerült 
visszavonulnia a Duna jobb partjára, Bécs védelmére. Erre Bethlen 
a szövetséges csapatokkal együtt a Pozsonynál készített hajóhídon 
szintén átkelt a Duna jobb partjára s november végén körülzárta 
Bécset, A körülzárás azonban csak bárom napig tartott, amikor is 

51 Dóczí András 1619. június 24-i jelentése II. Ferdinándhoz (G. Pray: Gabrielis Bethleni: 
Principatus transilvaniae coaevis documentas illustratus. Pest, 1816. I. k. 42. o.). L. még 
ugyanő 1619. augusztus 7-i levelét Bethlenhez (EOE. VII. k. 532—535. o.), továbbá Franki V.: 
Pázmány Péter és kora. 503. o. — Bethlen megtévesztő tevékenységének sikerességét bizo
nyltja többek között az a körülmény is, hogy a császár helyett intézkedő Leopold főherceg 
még 1619. utolsó napjaiban, a felkelés és a támadás közvetlen megindulása előtt is a magyar
országi császári katonaság Csehországba küldését sürgette. (Géressy K.: A nagykárolyi gróf 
Károlyi család levéltára. IV. k. Budapest, 1887. 152—153. o.) 
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Bethlen a Felső-Magyarországon bekövetkezett ellenséges diverzióra 
hivatkozva — valójában pedig Bécs ostromának kilátástalanságát fel
ismerve — a Dunántúl megszerzésének megkezdése végett elvonult 
Bécs alól. Nemsokára követték őt a cseh szövetséges csapatok is. 

1620. január közepén Bethlen fegyverszünetet kötött a császárral, 
amelyben az elismerte őt Magyarország fejedelmének, s ideiglenesen 
kezén hagyta a királyi Magyarország területének nagyobb részét. 
A császár részéről a fegyverszünet^kötést a kényszerhelyzet diktálta. 
A Habsburg-uralkodó arra törekedett, hogy amíg a nyugati szövet
séges csapatok megérkeznek, engedmények árán is semlegesítse Beth
lent. Felmerül azonban a kérdés, mi késztette Bethlent rá, hogy ilyen 
nyilvánvalóan átmeneti engedmények fejében kiadja kezéből a kez
deményezést? E kérdésre a feleletet olyan kedvezőtlen kül- és belpo
litikai tényezők sorozatában kell keresnünk, amelyeket a hírszerzés és 
felderítés csak elkésve és nem kellő szinten tudott Bethlen előtt fel
tárni! 

A diplomáciai és katonai hírszerzés tévesen mérte fel mindenek
előtt II. Ferdinánd császárrá választásának esélyeit! Olyan információ
kat küldtek Bethlennek, hogy az német birodalmi gyűlés nem vá
lasztja meg az új Habsburg-uralkodót császárrá, aki ezzel elesik a 
birodalom katonai erőforrásaitól. A »hírszerzés tehát nem tudta ponto
san felderíteni a birodalomban uralkodó erőviszonyokat és a tényle
ges helyzetet. Már pedig Bethlen európai méretekben meglehetősen 
gyengének számító gazdasági és katonai erőforrásai csakis úgy lettek 
volna elegendők a kitűzött politikai cél végrehajtásához, ha a fejede
lemnek nem kell szembe kerülnie a német birodalom katonai erejé
vel52 

Nem bizonyult kielégítő szintűnek a hadjárat előkészítése Konstan
tinápolyban sem. A török vezető köröknek csak egyik része volt a ka
tonai akció támogatása mellett, a másik része ellenezte azt. Úgy
annyira, hogy 1619 decemberében török követ ment Bécsbe, aki ott 
nyíltan kijelentette: a Porta helyteleníti Bethlen katonai akcióját. 
Ezzel nagy mértékben rontotta a fejedelem nemzetközi presztízsét és 
világossá tette az ellenség számára, hogy Bethlen török katonai támo
gatásra egyáltalán nem számíthat. A fejedelem portai diplomatái tehát 
helytelenül mérték fel az ott uralkodó viszonyokat, s ennek követ
kezményeként félrevezető tájékoztatást adtak Bethlennek.53 

Pontatlanok voltak a Csehországból érkező hírek is. Ennek oka 
azonban nemcsak Bethlen hírszerzőinek fogyatékos munkájában re j 
lett, hanem a cseh rendek félrevezető szándékaiban is. A szorongatott 
helyzetben levő cseh rendek ugyanis azt üzenték Bethlennek Markó 
vajda útján, hogy őt akarják cseh királynak megválasztani, jól lenét 
ekkor már eldöntött volt részükről I. Jakab angol király vejének, 
Pfalzi Frigyesnek cseh királlyá választása. Ez a félrevezető szándékú 
rosszhiszemű ígéret nagy mértékben megingatta Bethlennek szövet-

52 L. Bethlen 1619. augusz tus 18-i levele Rákóczi Györgyhöz . Be th len pol . lev. 1879. 118— 
121. o. 

53 L. az ETA. II . k . részletesen közölt ada toka t . 
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ségeseibe vetett bizalmát. A fejedelem a tényeknek nem megfelelő 
értesüléseket kapott a csehek katonai potenciáljáról is. A pontatlan 
hírek nyomán Bethlen azt hitte, hogy a csehek olyan erős modern fel
szerelésű, ütőképes zsoldossereggel rendelkeznek, amelyhez, ha hozzá
csatlakozik gyengébb harcértékű lovas seregével, fölénybe kerülnek a 
császáriakkal szemben. Bethlen csak novemberben, amikor saját sze
mével látta szövetségesei seregét, döbbent rá annak fölöttébb csök
kent harcértékére.5/l 

A lengyelországi katonai hírszerzés is csődöt mondott 1619 októ
berében és novemberében, amelyet akkor az új felső-magyarországi 
főkapitány, Rákóczi György irányított. A fejedelem abban bízott, 
hogy az új főkapitány saját, s a felső-magyarországi városok és me
gyék hírszerző hálózata elegendő lesz a Lengyelországba menekült Ho-
monnai Drugeth György ténykedésének pontos felderítésére. A felte
vésében azonban csalódnia kellett, mert a Rákóczi György vezette 
hírszerző szolgálat teljes csődöt mondott. Homonnai titokban meg
szervezte a hadseregét és teljesen váratlanul betört Felső-Magyar
ország területére. Ez a meglepetésszerű támadás, ha nem is történeti 
irodalomban elfogadott mértékben, de kétségen kívül számottevően 
befolyásolta a fejedelem további katonai ténykedését.55 

A fentiek alapján tehát megállapíthatjuk; amilyen mértékben pontos 
adatokat kapott Bethlen a támadás megindítása előtt a királyi Ma
gyarország területének katonai helyzetéről, annyira bizonytalan volt 
a távolabbi hatókörű hírszerző szolgálatának működése. Ennek oka 
mindenekelőtt a korabeli általános viszonyokban keresendő, de közre
játszik a tapasztalatlanság is mind a hírszerzők, mind Bethlen részé
ről. Az erdélyi külpolitika hatósugara korábban nem terjedt túl a ki
rályi Magyarország területén, s pontos hírek általában csak erről a 
területről érkeztek. A nagy európai háborúba való aktív bekacspolódás 
olyan új feladatokat rótt az erdélyi központ hírszerzésére, amelynek 
nem tudott mindjárt maradéktalanul eleget tenni. 

A későbbiek folyamán a nyugati hírszerző szolgálat irányítását a 
Pozsonyban tartózkodó Bethlen személyesen vette a kezébe, a len
gyelországit a Szepesi Kamara vezetőinek feladatává tette, a portai 
és a román fejedelemségek területén működő hírszerző szolgálat irá
nyítása pedig az Erdélyben kormányzónak kinevezett öccsére, Beth
len Istvánra hárult. A fejedelemasszony, Bethlen nevében, szigorúan 
megparancsolta a Szepesi Kamara vezetőinek: 

„Kegyelmetek afféle közönséges híren meg ne nyugodjék, hanem 
magok bizonyos emberét valami praetextus alatt bocsássa be Len-

54 L. Bethlen. 1619. augusztus 13-i idézett levelét, 119. o. A cseh—morva rendek serege 
1619. végén nem haladta meg a 16 000 főt, az is jórészt demoralizált, fizetetlen, s járványok
tól tizedelt sereg volt. 

55 E problémát részletesen tárgyalom idézett munkámban (Magyar hadsereg és had
művészet . . . ) A feLső-ímagyarországi főkapitány hírszerző szolgálatának teljes csődje el
keserítette Bethlent: „Rákóczi uram, mit csinál" — írta 1619. december 3-án Pozsonyból 
Kassa város tanácsának —, „semmit benne nem értünk. A nyulászatmak bátor békét hagyna 
ilyenkor az jó ifjú legény, mert ha az én instructiómhoz tartotta volna magát, nem volna 
mostan az ország ilyen pusztaságban: de az, ki gyermekre bízza dolgát, úgy veszi hasznát 
is." (TT. 1887. évf. 410. o.) 
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gyelországban és láttassa meg Kegyelmetek az állapotot, ha így va
gyon az mint írják. A pogány táborban is szoktanak kimeket bocsá
tani és minden dolgot meghozának fizetésért az embernek. 

Azért Kegyelmetek is találhat abban módot, hogy kém által min
den dolognak végére mehet, kivel hasznosabb dolog hadakozásnak 
idején nem lehet, mint ellenségének apparátusát és szándékát bizo
nyosan megérteni."56 

A katonai hírszerzés 1619-es fogyatékosságait bizonyos mérték is 
ellensúlyozta a magyarországi császári hírszerző szolgálat teljes csőd
je, illetve a fejedelem dezinformációs tevékenységének sikere. Például 
1619. szeptember 10-én Belgrádból azt jelentik császári hírszerzők, 
hogy Bethlen 40 000! katonával lendült támadásba. 30—40 000 fős 
létszámról írnak a Magyarországon levő császári hírszerzők is, jól
lehet Bethlen hadseregének létszáma 1619 végén magyarországi fő
úri szövetségeseinek csatlakozása u tán sem érte el a 20 000 főt.57 

A császári hírszolgálat tévedése, s egyben Bethlen dezdnformációs 
ténykedésének sikere mutatkozott meg abban a stratégiailag fontos 
momentumban is, hogy amikor 1619 szeptemberében Buquoi tábornok, 
császári fővezér hírt kapott Bethlen felnagyított létszámú csapatainak 
közeledtéről, azonnal megkezdte a visszavonulást Csehország területé
ről, noha a valójában serege elegendő lett volna arra is, hogy sikere
sen szembeszálljon Bethlen és a csehek egyesített erejével. Ez az in
dokolatlan visszavonulás nemcsak a cseh felkelés azonnali összeomlá
sát odázta el,, hanem lényegesen befolyásolta a háború további ala
kulását is. így a császári hírszerzés gyengesége, illetve Bethlen dez
információs ténykedésének sikere stratégiai tényezővé vált már a 
harmincéves háború kezdeti szakaszában is! 

1620-ban a több mint félévig tar tó fegyverszünet idején a hírszer
zés természetesen nem szünetelt. Fő területe a cseh hadszíntér volt, 
de nem hanyagolták el a többi területet sem. 1620. január 26-án pél
dául Lónyai András megköszönte Bártfa város tanácsának, hogy híre
ket küldött a lengyelek gyülekezéséről.58 Februárban Forgách Zsig
mond nádor értesítette a vármegyéket, a több felől érkezett biztos 
hírekről, amelyek szerint 12 zászlóalj kozák betört a szomszédos 
Morvaországba, amiért is vigyázatban kell lenniük.59 Thurzó Szaniszló 
alsó-magyarországi főkapitány viszont megrótta Nagyszombat város 
tanácsát, amiért nem jelentette idejében a kozákok garázdálkodását. 
Nyomatékkal felszólította a városi tanácsot : „Kegyelmeteknek kémei 
legyenek mindenfelé s ha valami bizonyost tudnak, minket tudósítson 
kegyelmetek."60 Bethlen ugyanakkor Thurzó Szaniszlót figyelmez-

56 Károlyi Zsuzsanna 1619. december 22-i rendelete. TT. 1885. évf. 809. o. Lásd még 
ezzel kapcsolatban Szepsi Laczkó Máté: Krónika, ETA. III. k. 237. o. 

57 A kémjelentéseket lásd Gindely A.: Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralko
dása történetéhez. 17—20. o. — Jellemző adatok találhatók a császáriak tájékozatlanságára 
ä nyitrai püspök 1619. szeptember 22-i, Nagyszombat városához küldött levelében, pedig a 
püspök külön hírszerzőt tartott Kassán. Nagyszombat, Városi Levéltár, Bethlen-kori iratok. 
Vö. : Batthyány Ferenc 1619. szeptember 24-i, Béviay Péternek írott levelével, Pozsony, 
Szlovák Központi Levéltár, Bévay corresp. 1612—1626. 

58 A levél t a l á lha tó : Bár t fa Városi Levél tár . 
59 Forgách Zsigmond 1620. f eb ruá r 12-i levele B a r s vá rmegyéhez . TT. 1892. évf. 342. o. 
60 Thurzó Szaniszló 1620. f eb ruá r 13-i levele Nagyszombat vá ros t anácsához . Nagy

szombat , Város i Levél tár . 
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tette, hogy tisztsége szerint „legyen szorgalmatos vigyázásban mind a 
kozákok és német hadak ellen".61 A fejedelem kifogásolta, hogy 
„ . . . felette későn járnak az hitvány posták, kiknek gyorsabban való 
járásuk felől serio demandáltunk pátensben".62 

Szerte Európában működő hírszerzői részletes tájékoztatásokat küld
tek neki a különböző országok fegyverben álló és szervezés alatt levő 
hadseregeiről. A kapott adatokat azonban ő portai követeinek küldött 
utasításában úgy csoportosította, hogy abból a Habsburg-ellenes ha
talmak katonai fölénye tűnjön ki. Nem akarta ugyanis a minden euró
pai katonai kockázattól húzódó török vezetőket megijeszteni, s ezért 
tudósításában nem kevéssé „kozmetikázta" a valóságos katonai viszo
nyokat.63 

A felső-magyarországi határmenti városoknál állandóan szorgal
mazták a hírszerzést.64 Szécsi György, az új kassai főkapitány külön 
felhívta Lőcse város tanácsát, hogy a Lengyelországból szerzett érte
süléseket „mi nékünk éjjel-nappal erős büntetés alatt értésünkre ad
ja, sőt bizonyos kémeit is ne szánja országunknak, hazánknak vigyázá
sára bebocsátani".65 

1620 szeptemberében Bethlen a fegyverszünet lejárta előtt megin
dította a hadakozást a császáriak ellen. A cél az volt, hogy a Dunán 
átkelve elfoglalja a még császári kézen levő területeket, majd betör 
Ausztriába, hogy ezzel tehermentesíthesse a cseh hadszínteret a nyu
gati protestáns segítség megérkezéséig. A cseh vezetők azonban azt 
szerették volna, ha Bethlen minden katonájával egyenesen Csehor
szágba megy. A fejedelem ebbe nem egyezett bele. Sokkal jobban 
ismerte ugyanis a csehek ellen felvonuló Habsburg és bajor csapatok 
erejét, harcértékét — s nem utolsósorban saját seregének erőtlen 
voltát —, minthogy ilyen, számára öngyilkos kalandba bocsátkozzék. 
Amennyi katonát nélkülözni tudott, elküldött a cseheknek (e létszám 
különben seregének felét tette ki), de ezzel nem változtathatott azon 
a nagy erőviszonybeli aránytalanságon, ami miatt a csehek 1620. no
vember 8^án megsemmisítő vereséget szenvedtek Prága mellett a 
Fehérhegyen. 

Bethlen a rendszeres hírvivőkön kívül „pénzes postán" külön is 
küldött bizalmi embert a cseh hadszíntérre, :,ki bizonyos (biztos!) hírt 
hozzon".66 A szomorú „biztos hírt" november 12-én délután 2 órakor 
kapta meg, de ezt még napokig eltitkolta legbizalmasabb hívei előtt 
is. Végül november 29-én kénytelen volt közhírré tenni a szövetsé
gesek vereségét, mert „sók hamis és rettenetes híreket visznek az kas
sai piacra". A „hiteles" tájékoztatás azonban dezinformációs jellegű 
volt. Az ugyan elismerte, hogy „császár hada az confoederatusokat 

61 Bethlen 1620. február 17-i parancsa. TT. 1885. évf. 475. o. 
62 Bethlen 1620. március 2-i levele Thurzó Szaniszlóhoz. Bethlen pol. lev. 1879. 165. o. 
63 Lásd Bethlen 1620. március 23-i levelét portai követeihez. Török-magyarkori állam

okmánytár. I. k. 217—218. o. 
64 L. a Szepesi Kamara 1620. június 29-i és Thököly István július 13-i levelei Bártfa 

város tanácsához. Bártfa, Városi Levéltár. 
65 Széchy György 1620. október 16-4 levele Lőcse város tanácsához. Lőcse, Városi 

Levéltár I. oszt. 93/1. sz. irat. 
66 Bethlen 1620. november 11-i levele öccséhez. TT. 1908. 240. o. 
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megverte Prágánál az Csillagkertnél", de e tényhez hozzáköltötte, 
hogy „Prágát most is császár hada vijja és király számára vitézül 
tartják, vagyon 30 000 fegyveres puskás benne".67 Ez utóbbi tudatosan 
megtévesztő célú tájékoztatás volt, hiszen Bethlen ekkor már régen 
tudta, hogy Prága Habsburg kézen van, s azt fehérhegyi csata után 
nem védte senki sem! Nyilván a pánikot akarta elkerülni a tényleges 
helyzet eltitkolásával. Dezinformációs írásainak különben általában 
jellemző sajátossága volt a részigazságok, résztények elismerése, s 
ennek keverése tendenciózusan hamis állításokkal. Ily módon mindig 
vol írásainak valami igaz magja, s nem lehetett megállapítani, meny
nyi a megtévesztő hír, félrevezető adat egy-egy levelében. 

Különben főkapitányának, Thurzó Imrének ugyanazon a napon Po
zsonyból írt leveléből arról értesülünk, hogy felderítő egységeket 
küldtek Morvaországba minden irányba, hogy megtudják biztosan, 
miben vagyon az állapot".68 Néhány nappal későbbi levelében Thurzó 
is fellépett a rémhírek terjesztői ellen, akik azt hirdették, hogy az 
egyik legfontosabb nyugati erősség, Óvár máris a császári csapatok 
kezén van. Ezek hazug hírek — írja édesanyjának —, „de én efféle 
hírköltést nem csudálok, mert az különböző elméjű embereknek az 
hazugság igen könnyen áll, s olyanoktól is származik, ki az ilyen do
log".69 

A határozott fellépés a rémhírterjesztők ellen szükséges volt, de 
természetesen alapvetően nem változtathatott a súlyos katonai hely
zeten. A cseh felkelés leverésével Bethlen egyedül maradt az európai 
porondon a Habsburgok és szövetségeseik többszörös katonai túlerejé
vel szemben. 

Az 1621. évi hadműveletekre, főként az év első felében, ez a szo-
rongatottság nyomta rá bélyegét. Bethlen megindította az egyezke
dési tárgyalásokat a Habsburgokkal, de ugyanakkor csapatait felké
szítette az ellenállásra is. 

A védelem sikerének egyik alapja volt az ellenséges csapatok állan
dó szemmel tartása, szándékainak szüntelen kémlelése. Bethlen, aki 
Nagyszombatban, a védelmi központban tartózkodottj január végén 
megdicsérte a morvaországi hadak főparancsnokaként tevékenykedő 
Thurzó Imrét, mert az ellenség több fontos hadműveleti iratát meg
szereztette : 

„Kegyelmed levelét jámbor szolgája együtt a nyelvekkel meghozá: 
felette dicsérem és kedvesen veszem ilyen szorgalmatos vigyázását 
Kegyelmednek, ugyan is így tudunk gondot viselni, ha vigyázunk 
az ellenségnek actáira."' 

A belpolitikai helyzet kedvezőtlen alakulásáról ezeket írta: „ . . . leg
nehezebb ez, hogy a mi kevesen maradott is az magyar nemzet, az 
áruitatás közülük ki nem fogy, mer t ha ez nem volna . . . bizony re~ 

67 Bethlen 1620. december 8-i levele portai követeihez. ETA. I. k. 341. a.; Lásd Thurzá 
Imre 1620. november 12-i levelét Czobor Erzsébethez. Biccsei Levéltár, Thurzó corresp. 894. 

68 Thurzó Imre 1620. november 29-i levele Czobor Erzsébethez. Biccsei Levéltár,. 
Thurzó corresp. 894. o. 

69 1620. december 8-án írt levelét 1. uo. 
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sistálhatnánk ellenségeinknek, de az áruitatás levén első és nagyobb 
pestise hazánk veszedelmének". 

Véleménye szerint az árulás gyanújába esett Czobor és Balassi 
főuraknak leveleket kell írni, s „Kegyelmed az leveleket küldje oly 
emberitől meg nekik, ki vélhesse eszében állapot j okát." Ha a hívásra 
nem akarnak a fejedelemhez jönni, rendeljen ki a várak környékére 
100—100 lovast, „a kik lessék ki őket, s hozzák el" őket. 

Katonai hírszerző szolgálata ebben az időszakban nagyon ponto
san működött. Közölte Thurzóval, hogy a fejedelmi hírszerzők jelen
tése szerint az ellenséges sereg, noha névlegesen 8 ezredből áll (24 000 
fő), a valóságban nincs több 7000 gyalogosnál és 3000—3500 lovas
nál, „én az Buquoj (a császári fővezér) maga seregéből való spanyolo
kat igen megexamináltam kik közül két spanyol megtetszik, hogy nem 
rossz emberek főlegények és régi vitézlő rend".70 

Hírek szerzése céljából számos alkalommal „lest vetett" a császári 
katonáknak Sennyey Gáspár, Bethlen dunántúli vicegenerálisa is.71 

Emellett természetesen sűrűn jártak titkos hírszerzői is a császári csa
patok közé. Az Udvari Haditanács elnökének március közepén írt 
leveléből megtudhatjuk, hogy egy magyar kém öngyilkosságot köve
tett el Hamburgban.72 A fejedelem hírszerzői különben pontos, rész
letes adatokkal látták el Bethlent az európai katonai erőviszonyokról, 
az ellenséges katonák fizetetlenségéről és az ellenséges vezérkar hadi
terveiről. Ezek alapján a következő védelmi tervet dolgozta ki. 

„Magam alá mennék Kassára és hadaimat úgy tettetném mintha ab-
dancoltam (feloszlattam) volna, haza bocsátanám őket, nyugodnának 
és oly kézen lennének", hogy mihelyt újra riadót rendel el, tíz nap 
alatt összegyűlnek és rátámadnak a császáriakra. „Dunán túl Óvárt, 
Sopront, Kőszeget, innét Pozsonyt, Nyitrát, Újvárat, Nógrádot, Füle
ket néppel megrakom, magam Kassához szállok szép lassan hátra, s 
oda csatolván magamat, az derekas hadat megvárom."73 

Az ellenség szándékairól és erejéről, fegyvernemi adottságairól 
pontosan értesült Bethlen sikeresen végre is hajtotta e nagyszabású 
aktív védelmi tervet. Visszavonulása alatt is szüntelen tájékozódott az 
ellenség mozdulatairól. Többek között a Trencsén vármegyében birto
kos Illésházy Gáspár hírszerzői által, akinek megírta: 

„Csak adja idején értésünkre, ha mi bizonyosat ért az ellenség szán-
dékjában, módja lévén ott annak megkémleltetésében, küldje által 
mindjárt egy kémét és exploráltassa minden státusát az ellenségnek."7'1 

A védelem kulcspontja Érsekújvár volt. Bethlen ezt nagyon erős 
helyőrséggel látta el (3000 fő) és az ellenség szándékának meghiúsítá
sa végett megszervezte a belső elhárítást is. Ennek vezetésével bizal
mi emberét, Csuthy Gáspárt bízta meg, mert őt a katonák — írta 

70 Bethlen 1621. j a n u á r 29-i levele. Beth len pal . lev. 1879. 231—232. o. 
71 Sennyey Gáspár 1621. márc ius 3-i levele B a t t h y á n y Ferenchez . Országos Levél tár , 

B a t t h y á n y es. lt. Misis. 
72 L á s d : TT. 1892. évf. 300. O. 
73 Bethlen 1621. m á r c i u s 22-1 levele por ta i követe ihez . T ö r ö k - m a g y a r k o r i á l lamok-

m á n y t á r , I. k . 266—268. o. 
74 Bethlen 1621. ápri l is 18-i levele I l lésházy Gáspárhoz . MTT. XXVII. k . 28. o. 
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Bethlen Thurzó Imrének — „kicsinytől fogva nagyig ismerik, eszével, 
sok szép intésivei, fenyegetésével, nevemmel való ígéretekkel azt az 
végházat, az országnak fő bástyáját megtarthassák".75 Az elhárító 
feladatokkal megbízott Csuthy Gáspár mellé adta Hoffmann György 
komisszáriust is. Számukra a következő titkos utasítást küldte Kassá
ról: 

— Ha az ellenség Érsekújvár alá érkezik, vegyék fel a császári tá
borban levő átpártolt Forgádh nádorral az érintkezést. Időhúzás vé
gett bocsátkozzanak minél hosszabb tárgyalásba vele, s próbálják el
érni, hogy a császár vigye ki a hadakat az országból az országgyűlési 
tanácskozások befejezéséig, vagy parancsoljon nekik megállást, amíg 
a tárgyalások tartanak. Ezekre a tárgyalásokra azonban a várból ne 
menjen ki egyikőjük sem, hanem csak levelezés által érintkezzenek.76 

Csuthy Gáspárnak és biztostársának a fő feladata az volt, hogy 
megakadályozzák a vár parancsnokát, Thurzó Szaniszlót az erősség 
feladásában. Erre szükség is volt, mert a hiú és ingatag jellemű főúr 
— noha családjával együtt bezárkózott a várba77 — megijedve az el
lenség erejétől, s nem bízva Bethlen felmentő csapatainak érkezésé
ben, kapitulálni akart az ellenség előtt. Ekkor azonban a Csuthy 
Gáspár áTtal titkon felbiztatott katonák fölzendültek, közrefogták, 
megmondták neki, hogy gyanússá vált előttük, s felszólították, hogy 
tudomásuk nélkül ne levelezzen senkivel. A megszeppent főúr men
tegette magát és ígéretet tett, hogy haláláig védi a várat.78 

Az Érsekújvárnál táborozó császári sereg erejét hírszerzők által 
kémleltette Bethlen tábornoka, Thurzó Imre is. Révay Péterhez írt 
levelének tanúsága szerint Thary Ferencet, udvari hadnagyát küldte 
titkon az ellenséges táborba. A hadnagy jelentette Thurzónak, hogy a 
császári sereg 10 000 gyalogosból, 4000 lovasból áll, 4 „öreg" ágyú és 
7 kisebb falkon van velük.79 Ez az adat megegyezik Bethlen március 
22-i levelében foglaltakkal. A létszámadatok pontos ismerete ellenére 
a fejedelem március 25-én — bátorítás céljából — olyan dezinformá-
ciós értesítést küldött Illésházy Gáspárnak, hogy „mind is az ellenség 
hét ezer felett nincsen".80 Június végén pontos kimutatást küldött a 
magán hírszerzés útján is értesült Thurzó Imrének a császári sereg 
erejéről, amely megegyezik azzal, amit Thurzónak jelentett Thary 
Ferenc.81 

Ezek az adatok is bizonyítják többek között Bethlen pontos tájéko
zottságát a magyarországi hadszíntérről, és azt, hogy amikor pontat
lan létszámokat közöl, azt tudatos tendenciozitással teszi. Annál pon
tat lanabb híreket kapott viszont a távolabbi hadszínterekről. Július 
végén közölte feleségével: több helyről jelentik, hogy a spanyolok ve-

75 Bethlen 1621. május 10-i levele Thurzó Imiiéhez. Bethlen pol. lev. 1879. 292. o. 
76 Bethlen 1621. má jus 16-i t i tkos ins t rue t ió ja . TT. 1888. évf. 631—633. o. 
77 Lásd Thurzó Szaniszló 1622. novemberi levelét Bethlenhez. EOE. VII. k. 119. o. 
78 Bethlen 1621. má jus 25-i levele Thurzó Imréhez . Beth len pol. lev. 1879. 307. o. 
79 Thurzó Imre 1621. június 2-i levele Révay Péterhez. Pozsony, Szlovák Központ* 

Levéltár, Révay corresp. 1621—29. 
80 Lásd Bethlen 1621. május 25-i levelét Illésházy Gáspárhoz. MTT. XXVH. k. 32. o., 

és Bethlen március 22-i levelét portai követeihez. Török^magyarkori államokmánytár I. k. 
268. o. 

81 Lásd Bethlen pol. lev. 1879., 333—334. o. 
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reséget szenvedtek, Pfalzi Frigyes országát visszafoglalta, Mansfeld 
megverte a bajor sereget, sőt olyan jelentés is érkezett, hogy a csá
szár meghalt.82 Ezek olyan valóságnak meg nem felelő jelentések vol
tak, amelyek nem egy esetben kedvezőtlenül befolyásolták Bethlen 
stratégiai helyzetmegítélését és tervezését. 

A Habsburg-ellenes szövetségesek nyugati hadszíntéren elszenve
dett vereségei ellenére Magyarországon a fejedelem csapatai diadal
masan törtek előre nyugat felé, a császári sereg pedig visszamenekült 
a Csallóközbe. Az aktív hírszerzés természetesen ekkor sem szüne
telt. Augusztus elején a fejedelem tudatta Illésházy val : „Minekünk 
mind Morva, Slézia, Lengyelország felől untalan bizonyos híreink jön
nek."83 

Thurzó Imre leveléből arról értesülhetünk, hogy a portyázó felderí
tő csapatok megérkeztek Ausztriából is és értékes híreket hoztak on
nan. Ezeket előző nap értékelték ki haditanácson, az ott elhangzottak 
azonban olyan titkosak, hogy nem írhatja meg azokat még édesany
jának sem, akit pedig általában minden katonai eseményről érte
sítette 

Augusztusban Pozsonyt ostromolták Bethlen és a hozzá csatlakozott 
jägerndorfi herceg csapatai. A fejedelem innen értesítette feleségét, 
nem tudja pontosan felderíteni, mennyi gyalogos katonából áll a véd-
őrség. Annyit tud csak bizonyosan, ,,hogy 20 zászlóalja német vagyon 
benn a várban, városban".85 

Októberi leveléből részletesebb bepillantást nyerhetünk hírszerző 
szervezetének működésébe. Ebben a levélben a következőket írja fe
leségének: 

„Ez órában érkezek Tököli Istvántól is levelem Késmárkról, mivel 
őket rendeltük követségben lengyel királyhoz. Bizonyosnak írja ő is, 
hogy az lengyeleknek nagy részét igen megverték (ti. a törökök) ret
tenetes rémülés és futás vagyon Krakkó táján is. Ezen cédulámat az 
öcsémnek (Bethlen István erdélyi kormányzónak) megmutathatod. 
Elég szegény vigyázásban vannak a tisztviselők, hogy ilyen nagy dol
got is későn halinak meg: ma tized napja, hogy Balling (munkácsi 
kapitány) ezt a hírt nekem megírta, de az öcsém a görögök és hazug 
oláhok hírét hiszi csak el, nem küld az táborban, noha könnyen megte
hetné: Balling egy szegénylegény, mégis a táborban küldi szintén az 
lengyelek közé embereit."86 

Novemberben dunántúli főkapitányát Batthyány Ferencet korholta 
levelében: „Csudálkozunk igen rajta, mi lehessen oka, hogy ily ritkán 
tudósít bennünket oda való állapotjok felől, holott kívántatnék felette 
igen, hogy érthetnők untalan, mi állapottal legyen kegyelmetek."87 

Bethlen 1621 végén Nikolsburgban békét kötött a császárral. A bé-

82 Bethlen 1621. július 26-i levele feleségéhez. TT. 1879. 213. o. 
83 Bethlen 1621. augusztus 10-i levele Illésházy Gáspárhoz. MTT. XXIV. k. 41. o. 
84 Thurzó Imre 1621. augusztus 15-i levele Czofoor Erzsébethez. Biccsei Levéltár,. 

Thurzó corresp. 894. 
85 Bethlen 1621. augusztus 22-i levele feleségéhez. TT. 1882. 129. o. 
86 Bethlen Idézett levelét lásd TT. 1882. évf. 133. o. 
87 Bethlen 1621. november 19-i levele Batthyány Ferenchez. Országos Levéltár, Bat

thyány es. lt. Miss. 
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kekötésben II. Ferdinánd átengedte számára Felső-Magyarországot, 
elismerte Erdély önállóságát, megígérte a protestánsok üldözésének 
megszüntetését, a magyar rendi jogok tiszteletben tartását. Ez az 
egyezmény — tekintetbe véve a Bethlen számára kedvezőtlen nem
zetközi erőviszonyokat — sikerként könyvelhető el. A Habsburg
uralom megszüntetéséért és a nemzeti monarchia létrehozásáért küz
dő Bethlen azonban nem volt megelégedve az elért eredményekkel és 
csak a nemzetközi viszonyok kedvezőbbre fordulását várta, hogy új tá
madásra induljon korábbi célkitűzései megvalósításáért. Ügy látta, ez az 
állapot 1623-ban következett be. 

Hadi előkészületeit az 1623-as hadjárat alkalmával is teljes titokban 
tudta végrehajtani, jóllehet a császári hírszerzés fokozott mértékben 
igyekezett beépülni a fejedelem közvetlen környezetébe. Az állandó 
kémek88 mellett Eszterházy Miklós, Ferdinánd császár bizalmi embere, 
1623 nyarán külön hírszerzőt küldött Erdélybe Bethlen terveinek fel
derítése végett. Ez a személy Gál Péter volt, akit a fejedelem a leg-
szívélyesebben fogadott és „bizalmas" közléseivel teljesen félreveze
tett. Legelőször is azzal, miszerint nyíltan elismerte, hogy támadásra 
készül, még hozzá 17 000 erdélyi katonával, a felső-niagyarországi 
sereggel, 5000"" janicsárral, 12 000 tatárral és 3000 román katonával. 
E tájékoztatással ellentétben a hírszerző — akit Bethlen szabadon en
gedett járkálni az országban — azt tapasztalta, hogy nem észlelhető 
hadfogadás, sőt a vele érintkezésbe került közkatonák szidják a 
fejedelmet és azt mondják, semmi kedvük őt szolgálni. (Nem tudta, 
hogy ezt a fejedelem utasítására mondták!)89 Ily módon jelentése nyo
mán a császári udvarban azt a következtetést vonták le, hogy Bethlen 
nem készül támadásra, csak fenyegetőzik azzal. Ezt oly mértékben el 
is hitték, hogy meg akkor sem tettek védelmi előkészületeket, amikor 
a fejedelem már Felső-Magyarországra vezette az erdélyi hadat! Igaz, 
hogy színleg egyezkedési tárgyalásokat kezdett Besztercebányán és 
mindenütt azt hirdette, nem akar támadólag fellépni. Közben csapa
tai felfejlődtek — jóformán az ellenség szeme láttára — és átlépve a 
királyi Magyarország békekötésben megvont határát, a morvaországi 
Hodolin városáig törtek előre szinte akadály nélkül. Itt körülzárták a 
készületlen császári sereget, amelynek fővezére, gróf Montenegro 
tábornagy volt. 

A támadó sereg hátát Perényi Ferenc, az új kassai főkapitány bizto
sította esetleges váratlan lengyel támadás ellen. Perényi október 10-i 
levelében megdicsérte a bártfai tanácsot, amiért az a lengyelországi 
híreket jelentette neki. „Kegyelmeteket azért mostan is kérjük, sőt 
ugyan parancsoljuk is, hogy Kegyelmetek ismét mindjárást az ő fel
sége (ti Bethlen) parancsolatja szerént Lengyelországba bizonyos embe
rét bocsássa, hogy ha valami gonosz szándékokat látnak az lengyelek-

88 Lásd pl. Pázmány Péter 1623. március 16-i levele II. Ferdinándhoz. Eszterházy Mik
lós Magyarország nádora. II. k. 17—18. o. 

89 Gál Péter 1623 júniusában kelt jelentése Eszterházy Miklóshoz. EOE. VIII. k. 138— 
143. o. 
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nek, mindjárást adja értésünkre, hogy így én is kegyelmeteknek lehes
sek jó akarattal."90 

A nyugati hírszerzés és elhárítás irányítását most is közvetlenül 
személyesen Bethlen végezte. Novemberben a hodolini táborból közöl
te szövetségesével Illésházy Gáspárral: „Egy csatát (hírszerző-felde
rítő katonai egységet) bocsátottam Olmucz felé avégre, hogy hírt ért
hessünk az lengyel segítség jövetele jelöl, kivel az ellenség magát biz
tatja. Az vitézek Olmuczon fellyül szintén a sléziai határig az havas 
aljáig mentenek, de sohul semmi olyan derekas embert nem kaphat
tak, kitől bizonyost érthettek volna, mivel az pogánság rablása elől 
mindenütt elfutott az ország népe, hanem valami paraszt emberek 
beszéllettek... de bizonyost nem mondhattak azok is hallomásnál 
egyebet. Kegyelmed közelebb lévén Olmuczhoz talán bizonyosbat ért
het és engemet tudósítni el nem mulatja. Én is újabb csatát bocsátok 
oda, ha mit érthetnék felölök, akarnám."9i 

A kedvezőtlenné fordult nemzetközi erőviszonyok a kiváló hírszer
zésen és elhárításon alapuló eredményes hadjárat ellenére sem ered
ményezték a fejedelem célkitűzéseinek megvalósulását. Bethlen ismét 
kénytelen volt kompromisszumos békét kötni, amelyet azonban most 
sem tartott véglegesnek, s bízott a kilátások megj avulásában. Közben 
a császári hadvezetést állandó bizonytalanságban tartotta tervei, erő
viszonyai felől. Réz András, Rákóczi György tisztviselője jelentette 
többek között 1625 nyarán gazdájának Szakolcáról: 

„Ide fölötte igen tartanak az erdéli fejedelemtül, valahol elmegyen 
ember, mindütt csak arról tudakoznak, ha sok hada lehet-é (ti. Beth
lennek) s én ha mondom, hogy semmi hadat nem hallottam, csudásnak 
tetszik nekiek."92 

A Bethlen elleni császári hírszerzést a fejedelem régi személyes 
ellensége, Eszterházy Miklós nádor irányította. Áprilisban Eszterházy 
kémei azt jelentették, hogy Bethlen pünkösd után támadásra indul, 
mire a nádor már április végén mozgósítást rendelt el.93 Május végén 
a konstantinápolyi császári követ is jelentette Ferdinándnak, hogy a 
kapott bizalmas értesülések szerint Bethlen aratás után 30—40 000 
katonával a királyi területre támad, s számítani lehet rá, hogy sok 
prédára váró török katona is csatlakozik majd hozzá.94 

A portai követ jelentése a támadási szándékot és időpontot illetően 
poncos volt, de a létszámok terén ismét téves értesülések tapasztalha
tók. A fejedelem diplomáciai szolgálata élénken tevékenykedett Nyu
gat-Európában 1625—1626-Jban is, s nagy koalíciós támadást készített 
elő a Habsburg-blokk ellen. Szövetségesei — a dán király serege, va
lamint Mansfeld hadvezér angol zsoldon tartott katonasága azonban 
vereséget szenvedtek még Bethlen megindulása előtt. így, amikor a 

90 Perényi Ferenc 1623. október 10-i levele Bártfa tanácsához. Bártfa, Városi Levéltár. 
91 Bethlen 1623. november 10-i levele mésházy Gáspárhoz. MTT. XVin. k. 58—59. o. 
92 Lásd többek között Gindely: Okmánytá r . . . 361—362. o.; Réz András idézett je

lentése- TT. 1894. 675—676. o. 
93 Lásd Jászay: Tudománytár. 1837. IV. 176. o., továbbá Lőcse, Szepes vármegye 

Levéltára, Fase. n i . n. 177., 180. 
94 Eszterházy Miklós Magyarország nádora, n . k. 289., 293—294. o. 
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fejedelem 1626 szeptemberében az előzetes megegyezések szerint tá
madásba lendült, ismét egyedül került szembe az ellenséggel. Csupán 
Mansfeld vert serege csatlakozott hozzá, amely az egyesülés végett 
Magyarországra jött, vagy pontosabban menekült az őt üldöző, Wal
lenstein dsászári tábornagy által vezetett hadsereg elől, s mintegy 
16—18 000 főnyi, nem nagy harcértékű török sereg, Murtéza budai 
pasa parancsnoksága alatt. 

A fejedelem augusztus 19-i levelében értesítette régi szövetségesét 
Illéshazy Gáspár Trencsén megyei nagybirtokost, hogy most érkezett 
meg Gyulafehérvárra bizalmi embere Mansfeld seregétől. Fel kell 
vennie a harcot a császári sereggel, mert ha teljes győzelmet aratnak 
azok, ugyanazt teszik a magyarokkal, amit a csehekkel cselekedtek. 
Kérte Illésházyt, hogy e levél vivőjét juttassa el Mansfeldhez álruhá
ban. 

„Ha különben nem lehetne is, csak valami olá (pontosabban szlovák 
pásztor) habitusban, haját, szakállát azokhoz aptáltatván és igen meg
hitt jó kalauz emberit rendelvén melléje, valami ösvényeken vigyék 
által, kiknek fáradságokért száz avagy annál több forintot (összeha
sonlításként: egy gyalogos katona havi zsoldja amiből megélt 2 forint 
volt!) is adasson Kegyelmed, kit mindjárt refundáltatunk Kegyelmed
nek." 

Ismételten felhívta Illéshazy figyelmét arra is, hogy „minden oda 
való állapotok és császár tisztviselőinek magok viselése felől, hogy 
minket tudósítson gyakorta, kegyelmesen kévánjuk".95 

À fejedelem hírszolgálatát azonban komoly veszteség érte, mert — 
amint arról Eszterházy Miklós leveléből értesülünk — elfogják egy 
fontos kémjét, „kinél nagyon sok titkos levelek is voltának".96 A hír
szerző elfogása azt eredményezte, hogy Bethlen csak augusztus 16-án 
kapott biztos értesüléseket szövetségeseinek közeledéséről, s így csak 
elkésve, augusztus 17-én rendelt el mozgósítást hadainak. Augusztus 
végén részletes hírszerzési utasítást küldött Illéshazy Gáspárnak, az 
ellenség szándékainak és erejének felderítésére. Ennek módozatát a 
következőképpen ajánlotta: 

— Illéshazy a nádorhoz „meghitt embereit bocsássa, panaszkodván 
neki az ellenségnek (Mansfeld seregének) Slézia szélibe való érkezése 
felől, sőt úgy érti közKírrel, hogy az mi hadainknak is elöljárója 6000 
lovas (a valóságban kb. a fele !) útban vannak . .., kik ha Trencsén 
vármegyében jönek ellenek való állásra az vármegye elégtelen, várakban 
kelletik szorulni előttük, de ha ellenségesen kezdi parancsolni, hogy 
viselje az vármegye ellenére magát, nem lévén ő Felségének (ti a csá
szárnak) oly presidiumja mellettek, kivel resistálhassanak, valahol kit 
kaphatnak, levágják és az egész vármegyét hamuvá teszik: mit kel
letik cselekedni Kegyelmeteknek érteni kívánja tőle (ti. a nádortól)." 

Ugyanilyen követséggel Bécsben is bocsásson Kegyelmed de igen 
igaz emberét, interim azoknak szemek, fülük és jó okosságuk cum 

95 MTT. XXVII . k . 86—87. O. 
96 Eszterházy Miklós 1626. augusz tus 22-i levele N y á r y Krisz t inához. TT . 1901. év i . 

382. o. 
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magna industria legyen, minden odavaló állapotoknak ügyekezzenek 
végére menni és valamit érthet kegyelmed, minket in rerum veritate 
tudósítson szüntelen. 

Az felküldést pedig minden héten egyszer egyszer el ne mulassza 
Kegyelmed, újabb-újabb hírrel értetvén őket az ellenségnek (ti. Mans
feld hadának) állapotja felől. Ezt ha cselekedi Kelmed, amoda is statis-
faciet s mi nekünk is segíthet az igaz informatiokkal." 

Néhány nappal később Bethlen táborából egy K. K. fedőnév alatt 
író ismeretlen egyén szólította fel Illésházyt a hírközlésre, megnevezve 
annak útját-módját is: „Ha mi hírei vannak Nagyságodnak Bécs felől, 
Sléziából, Morvából és egyéb helyekről, szüntelenül tudósítsa Nagy
ságod állapot]ok felől ő Felségét (ti. Bethlent). Morvából Zierotin (a 
már korábban említett emigráns főúr), Sléziából Szunyogh Gáspár ál
tal. Palatínus actáit Eszterhás Gábor által értheti... a postákra kik 
Lengyelországban jönnek mennek vigyáztasson titkon."98 

Szeptember közepén Bethlen ismételten kérte a folyamatos hírszer
zést Illésházytól, megjegyezve: „Kegyelmednek édes öcsénk abban 
jó müdja vagyon, hogy minket gyakorta tudósítson az állapatokról, 
mert emberei jöhetnek-mehetnek az táborban (ti. a császári táborban) 
is, ha okoskodik Morvában Sléziában az szer ént." A híreket most 
Véglesbe küldje Pogrányi Györgyhöz, aki majd eljuttatja azokat a leg
rövidebb úton a fejedelemhez. Amint előbbre nyomulnak, meg fogja 
írni kinek küldje a jelentéseket ." 

Ä hírhálózatban azonban újabb fennakadások keletkeztek, mert 
Bethlen még szeptember 25-én sem tudta, hol tartózkodnak szövetsé
gesei! E napon arra kérte Illésházyt, küldje hírszerzőjét Troppauba a 
dán király főkapitányához Bethlen levelével. Közben vigyázzon az el
lenség aktáira „bizonyos emberit bocsátván közéjük valami praetex-
tussal".100 

Az összeköttetést Mansfeld hadával nem sikerült idejében megte
remteni, így Bethlen szeptember utolsó napjaiban nélkülük, az utolsó 
pillanatban csatlakozó török segélyerővel került szembe Wallenstein 
erős seregével Drégelypalánknál. A váratlan találkozás először életé
ben készületlenül érte Bethlent. Most sem vesztette el azonban a fejét, 
hanem félrevezetve az ellenséget, egy éjszakára fegyverszünetet kö
tött vele, s ez alatt észrevétlenül elszakadt a császári seregtől. A had
táp bázisától távol került császáriak nem merték követni őt kelet 
felé, hanem maguk is visszavonultak nyugati irányba. Így Beth
len megszabadult az általa is biztosnak vélt vereségtől, s miután 
Mansfeld serege csatlakozott hozzá, maga lépett fel támadólag a csá
száriakkal szemben, akiket lassú, fárasztó, fogyasztó harcban kiszorí
totta az ország területéről. 

Nyugati szövetségeseitől cserben hagyva kénytelen volt ismét békét 

97 Bethlen 1626. augusz tus 26-i és 29-i levele I l lésházy Gáspárhoz . MTT. XXVII. k. 
S8—91. o. 

98 K. K. 1626. augusz tus 30-i levele I l lésházy Gáspárhoz . Nyi t ra , I l lésházy es. lt. 
oo r r e sp . 37. sz . 

99 3VETT. XXVII k. 93 O. 
100 Gináely: O k m á n y t á r . . . 419. o., továbbá MTT. XXVII. k . 96. o. 
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kötni. Elete hátralevő éveiben Oroszországgal szövetkezve egy nagy 
kelet-európai koalíció összehozásán fáradozott. Tervei megvalósulása 
előtt, 49 éves korában, 1629-ben szólította ki az élők sorából a várat
lan halál. 

* 

Bethlen Gábor korának kiemelkedő képességű politikusa és ural
kodója volt. A magyar és európai történelem oly nagy alakja, akiben 
szerencsésen egyesült a kiváló diplomata, a kiváló hadszervezővel és 
hadvezérrel. A kortárs Kemény János följegyzése szerint Bethlen 
a katonai pályát szerette legjobban. 

„Ez nagyemlékezetű Bethlen Gábor — írja — igen martialis em
ber vala, kitől hallottam mondatni : hogy csak volna más ki procurálná 
az hadak fizetését, s derék hadaknak egyben szerzését s újítását, pro
fontolását, egyébiránt az hadviselést abban való minden molestiákkal 
örömest felvenné és soha honnyában lakni békességben nem kívánna, 
hanem hadakozásban töltené egész életét. Nagy gyönyörűsége volt 
hadainaF mustrálásiban, rendeléseiben, az jó vitézlő emberekben." 

A kortársait élesen bíráló Kemény János Bethlen Gábort olyan 
nagy fejedelemnek értékelte, „kihez hasonló magyar Mátyás királytól 
fogva és István királyon kívül nem hallatott, nem is remélhetni". 
S ő, aki szintén gazdag életművet hagyott maga után^ a magyar his
tóriában, így zárta „önéletírás"-ában a Bethlen Gáborral foglalkozó 
részt : 

„Ez nagy fejedelemnek 'mind magában levő virtusokat, s mind vi
selt nagy dolgait csak leírni is, avagy meggondolni is sok és dicséretet 
érdemlő dolog volna . . ."101 

Életművének, államférfiúi és hadvezéri tevékenységének természe
tesen csaE egyik része volt a hírszerzés és elhárítás jriegszervezése és 
irányítása több mint másfél évtizeden keresztül. Noha a gazdasági 
eszközök korlátai általában rányomták bélyegüket Bethlen tevékeny
ségére, hírszerzése és elhárítása a korabeli Európa fölöttébb hatékony 
ilyen jellegű szervezetei közé tartozott. Ha ennek okait kutatjuk, több 
körülményt kell figyelembe vennünk. Mindenekelőtt azt, hogy Bethlen 
felismerve a történelmi szükségszerűséget — pénzt, fáradságot nem 
kímélve —, igyekezett a lehető legtökéletesebb hírszerző és elhárító 
szervezetet létrehozni. Ugyanakkor titoktartó természete, nagy ember
ismerete, politikai éleslátása, rendkívül fejlett diplomáciai érzéke 
fölöttébb alkalmassá tette személyét a hírszerző és elhárító szolgálat 
megszervezésére és vezetésére. A fejedelem titoktartó szokásait sokan 
a kortársak közül ravaszsággal, fondorlatos természettel magyarázták. 
Az kétségtelen tény, hogy a fejedelem talán egyetlen kortársát sem 
avatta be teljesen terveibe. Még a hozzá legközelebb állók is inkább 
csak részleteket ismertek messzemenő politikai célkitűzéseiből, elgon
dolásaiból. Ma már nehéz lenne pontosan kibogozni, hogy ebben a 
titkolózásban mennyi volt a föltétlenül szükséges óvatosság és meny-
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nyi a már szükségtelen, eltúlzott bizalmatlanság. Annyi kétségtelen 
tény, hogy mindkettő szerepet játszott. Az alapvető ok azonban az 
volt, hogy Bethlen nagy terveihez viszonyítva mindig olyan csekély 
erőforrásokkal rendelkezett, ami már önmagában is a legszigorúbb 
titoktartást, a való helyzet állandó ködösítését követelte meg tőle. 
Rá volt kényszerülve, hogy szövetségest és ellenséget egyaránt félre
vezessen katonai potenciálját és terveit illetően. Előbbit azért, hogy 
merjen rátámaszkodni, merjen bízni benne, utóbbit pedig, hogy tart
son tőle. A katonai és politikai erőviszonyok pontos ismeretét a feje
delem kizárólag saját számára tartotta fenn. Tulajdonképpen korának 
általános diplomáciai szokásait követte ebben is, csak erőforrásainak 
csekély volta fokozottabb mértékben ráutalt e módszer igénybevéte
lére, mint gazdagabb, hatalmasabb uralkodó kortársait. 

Bethlen helyzete sohasem volt olyan kedvező, hogy nyílt kártyák
kal játszhatott volna. Különben a korszellem, ha szavakban elítélte is 
a politikai fondorlatok alkalmazását, a valóságban a politika sark
kövévé tette a rosszhiszemű ígérgetést, barát és ellenség tudatos félre
vezetését. Bethlen kiváltképpen mesterien alkalmazta ezeket a mód
szereket, ami módfelett nagy haragot váltott ki ellenségeiből. 

A fejedelem nemcsak a hírszerző szolgálat megszervezésében vett 
részt személyesen, hanem a híranyag feldolgozásában is. A beérkezett 
értesüléseket minőségileg osztályozta. Egyik levelében például azt 
olvashatjuk, kihallgatott egy elfogott császári közkatonát, aki ugyan 
sokat beszélt, „ . . . de afféle közönséges vitézlő rend között nem lehet 
sémi igaz hír, kin valamit építhetne ember".m'2 A beérkezett híreket 
bemetszette, egyeztette, többször ellenőrizte, s csak azután tekintette 
hitelesnek. Még így sem sikerült minden esetben pontos helyzetképet 
nyernie, mert némely hírszerzőjének képzetlensége, kényelmessége 
vagy tudatos hazugsága sok pontatlan adat birtokába juttatta. A hírek 
következetes ellenőrzése, több oldalú bemetszésé azonban megóvta az 
irreális helyzetmegítélésektől, illetve lehetővé tette a korrigálást, s 
ennek eredményeként hadserege nem is szenvedett vereséget az el
lenségtől abban az időben sem, amikor a Habsburgok és szövetsége
seik leverték a cseh felkelést és diadalmaskodtak egész Európában. 

Ha részleteiben vizsgáljuk a fejedelem hírszerző és elhárító szol
gálatának tevékenységét, megállapíthatjuk, hogy azt a mennyiségi és 
minőségi munka helyes összhangjában kialakítására irányuló törekvés 
jellemezte. A négysíkú hírszerző és elhárító szolgálat emberei nagy 
mennyiségű értesülést jut ta t tak el Bethlenhez Londontól Moszkváig, 
a svéd királyi udvartól a szultáni udvarig terjedő hatalmas területről. 
E jelentős része szóbeszéden alapuló értesülés volt, vagy éppenséggel 
dezinformatív célzattal terjesztett adat, amelyeket ki kellett szűrni 
ahhoz, hogy pontos helyzetkép alakulhasson ki. Ezt a fejedelem azáltal 
érte el, hogy minőségileg osztályozta a hírszerzők személyét szaktudás, 
politikai meggyőződés és egyéb szempontok alapján. Az kétségtelen 
tény, hogy Bethlen hírszerzői titokban végzett életveszélyes mun-
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kájukkal nagymértékben hozzájárultak a fejedelem politikai és kato
nai eredményeihez, ahhoz, hogy Bethlen Gábort ma is méltán Erdély 
legnagyobb fejedelmének értékeljük — Kemény János szavai szerint 
— „mind két hatalmas császárokat (ti. a Habsburg uralkodót és a tö
rök szultánt) in aequilibrio tartja vele magához és hazájához, egyebek 
rettegik vala: az magyar nemzetet elhíresítette vala".103 

Valóban, Bethlen Gábor háborúi jelentős mértékben befolyásolták 
nemcsak Magyarország és Erdély sorsának alakulását, hanem a har
mincéves háború első két szakaszáét is. Sőt, bizonyos időszakokban a 
fejedelem hadserege katonai súlyánál és harcértékénél nagyobb sze
repet játszott az európai méretű küzdelemben. Főként akkor, amikor 
szinte egyedül folytatta a harcot Európában a diadalmaskodó Habs
burgok ellen, ezzel lekötötte erőiket, s harcával ébren tartotta a fegy
veres ellenállás lángját a legnagyobb Habsburg diadalok idejében is. 

ЛАСЛО НАДЬ: 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА И КОНТРРАЗВЕДКА 
ГАБОРА БЕТЛЕНА 

Резюме 

Предпосылкой военных успехов Габора Бетлена было то, что князь планировал 
свои военные походы, располагая достаточно широким кругом данных, по сравнению 
с общим уровнем знаний того времени. Он располагал точными знаниями о местности 
сосредоточения войск, о возможном театре военных действий, о мощи и намерениях 
противника. Приобретение необходимых для этого данных, естественно, становилось 

• возможным лишь благодаря тому, что Бетлен располагал отличной разведывательной 
службой, агентурной разведкой и контрразведкой. Прилагая большие усилия, не 
считаясь с материальными затратами, он организовал в повышенной мере необходи
мую для маленькой Трансильвании разведывательную службу, с такой же тщатель
ностью следил он и за тем, чтобы по возможности сорвать успех намерений против
ника, преследовавших те же цели.. 

Разведслужба и агентурная разведка Бетлена основывалась на разведывательной 
службе князя, а также на постоянной или периодической службе разведки городов, 
комитатов, а также некоторых более могущественных вельмож, и кроме того "на дея
тельности по «захвату языка» боевых разведывательных отрядов, организуемых во 
время войны. Передача сведений обычно проводилась по «почте», разведчикам была 
известна тайнопись, и они пользовались шрифтами. 

В то же время Бетлен прилагал все усилия для того, чтобы свои планы и силу 
своих войск держать в тайне перед противником. В интересах этого он мастерски при
менял дезинформацию, преподносил разведывательной службе противника ложные 
сведения, сознательно дезориентирующие данные. Наряду с ловким ведением дезин
формационной деятельности он самым строжайшим образом следил за сохранением 
тайны, и соблюдение военной тайны он строго требовал также и от своих под
чиненных командиров. Когда он не готовился к наступлению, то через своих под
ставных людей, распространял слухи о военных приготовлениях, когда же в дей
ствительности готовился к военному походу, то повсюду оглашал свои мирные наме
рения. Армия, которая вела боевые действия с широким применением военных 
«фортелей», успешно выступала против армий Габсбургов и их союзников, и обеспе-
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чила почетное место как для себя, так и для своего небольшого государства в пер
вом крупном военном столкновении общеевропейского масштаба — в тридцатилетней 
войне. 

LÄSZLÖ NAGY: 

DER KUNDSCHAFTER- UND ABWEHRDIENST GABOR BETHLENS 

Resümee 

Eine Vorbedingung der Erfolge Gabor Bethlens war, daß er bezüglich des all
gemeinen Niveaus der damaligen Kenntnisse seine Kriegszüge im Besitze aus
gedehnter Datenmengen plante. Er hatte genaue Kenntnis über das Terrain des 
Aufmarschgebietes, über den möglichen Kriegsschauplatz, über Stärke und 
Absichten des Feindes. Die Beschaffung der bezüglichen Kenntnisse war natür
lich nur möglich, wenn Bethlen über einen ausgezeichneten Aufklärungs-, 
Kundschafter- und Abwehrdienst verfügte. Mit großer Mühe, keine Kosten 
scheuend hat er seinen Nachrichtendienst, der für das kleine Siebenbürgen in 
gesteigertem Maße notwendig war, ausgebaut; mit ähnlicher Sorgfalt war er 
darauf bedacht, die ähnlichen Absichten des Feindes zu vereiteln. 

Das Aufklärungs- und Nachrichtennetz Bethlens fußte auf dem Nachrichten
dienst des Fürsten, der Städte, der Komitate, sowie dem ständigen oder gele
gentlichen Nachrichtendienst einiger mächtigerer Großgrundbesitzer, weiterhin 
im Kriegsfalle der Kundschafterabteilungen. Die Nachrichten wurden im all
gemeinen „per Post" weitergegeben, die Geheimschrift war bekannt und wurde 
auch gebraucht. 

Zu gleicher Zeit unternahm Bethlen alles, damit seine Pläne, die Stärke 
seiner Truppen dem Feinde verborgen bleiben. In diesem Sinne hat er die 
Desinformation, die Versorgung des feindlichen Nachrichtendienstes mit Ge
rüchten, absichtlich irreführenden Daten meisterhaft angewandt. Parallel mit 
der geschickten Desinformationstätigkeit achtete er strengstens auf Geheim
haltung und forderte auch von seinen Unterführern unnachsichtlich die Ge
heimhaltung der Kriegsgeheimnisse. Wenn er keinen Angriff beabsichtigte, 
ließ er durch seine Leute Nachrichten über Kriegsvorbereitungen in Umlauf 
bringen, und wenn er einen Kriegszug vorbereitete, verkündete er seinen 
Friedenswillen. Mit seiner, „Kriegslisten" reichlich anwendenden Kriegsfüh
rung trat sein Heer den Armeen der Habsburger und ihrer Verbündeten mit 
Erfolg entgegen und sicherte sich selbst, sowie seinem kleinen Lande in dem 
ersten großen europäischen Konflikt, im Dreißigjährigen Kriege einen ehren
haften Platz. 



AZ ÜJ MAGYAR HADSEREG AKNAKUTATÓ ÉS TŰZSZERÉSZ 
ALAKULATAINAK TEVÉKENYSÉGE 

GELLÉRT TIBOR 

1. Adatok Magyarország elaknásításának méreteiről 

Az 1944 őszén visszavonuló és Magyarország területén védelemre 
berendezkedő fasiszta német csapatok és csatlósaik a több mint fél 
évig tartó hadműveletek során az ország területének egy részét el
aknásították, hogy azzal is fékezzék a szovjet alakulatok előnyomu
l á s a ! Ennek során nemcsak a főbb út- és vasútvonalakat, közlekedési 
csomópontokat, fontosabb objektumokat és ezek környékét aknásí
tották el, hanem aknamezőket telepítettek a szántóföldeken, számos 
községben és egyéb településen is. 

A szívós és váltakozó kimenetelű harcok részvevői — támadók és 
védők egyaránt — igyekeztek műszaki zárakkal, aknamezőkkel biz
tosítani harctevékenységüket. A legkülönbözőbb típusú aknák tömege 
került a föld alá és a föld felszínére. 

A felszabadulás után hazánk területén mintegy 100—120 ezer ka
tasztrális hold elaknásított szántóterület jelentett életveszélyt a la
kosság számára.1 Az elaknásított erdőkről, mezőkről és településekről 
összesített adat nem áll rendelkezésünkre, viszont a részadatokból is 
képet nyerhetünk a veszély nagyságáról. Elöljáróban megemlítjük, 
hogy például Tetétlen pusztán (Nagykőrös mellett) 80—100 kataszt
rális holdnyi aknamező volt. Az ország területén — egy 1968-ban kö
zölt adat szerint — mintegy 1200 hektárnyi terült vár t aknamentesí
tésre.2 

A robbanótestek hatástalanítása az újjáépítés feltételei közé tar to
zott, mivel elaknásított városaink, falvaink, mezőgazdasági területeink, 
szárazföldi és vízi útjaink nemcsak állandó életveszélyt jelentettek, 
hanem egyben gátolták a termelőmunka megindulását, továbbá a de
mokratikus intézkedések egy részének végrehajtását. így például az 
aknaveszély sok helyen lehetetlenné tette a földreform-törvény végre-

1 HL. Béketárgyalások anyaga. A/I/69. sz. 
2 Magyar Nemzet, 1968. december 1. — Az 1200 hektárnyi terület 80 százalékában 

erdő. 
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hajtását: az elaknásított területeken nern lehetett földet mérni és osz
tani. 

A polgári szervek átiratok százaiban igényeltek aknakutató járőrö
ket és műszereket a Honvédelmi Minisztériumtól. A nagybajomi föld
igénylő bizottság például azzal indokolta kérelmét, hogy az utcák és a 
mezőgazdasági területek annyira alá vannak aknázva, hogy nincs élet
biztonság. A község 18 000 katasztrális hold mezőgazdasági földterü
letén nem lehet munkát végezni.3 A Földművelésügyi Minisztérium a 
közellátási érdekekre hivatkozva kérte Somogy, Tolna és Fejér me
gyék tógazdaságainaik aknamentesítését/1 

Az elhúzódó és rendkívül heves harcok következményeként különö
sen a dunántúli területek kerültek fokozottabb mértékben elaknásítás-
ra. A kaposvári 41. honvéd kiegészítő paracsnokság 1945. április 19-én 
kelt jelentése döbbenetes képet tá r elénk a Balatontól délre eső terü
letekről: „Jelentem, hogy a lezajlott harcok után Nyugat-, Észak-, Ke-
let-Somogyban és a Balaton déli partján összesen közel 170 km hosz-
szú sávban, ahol az arcvonal közel négy hónapig húzódott, számtalan 
érintő, tányér »g« akna, valamint fel nem robbant akna és tüzérségi 
lövedék fekszik." A jelentés a továbbiakban beszámol arról, hogy Nagy
bajomnál több ezer halott fekszik temetetlenül, mert az aknamezők 
miatt nem lehet megközelíteni őket. Az aknamezők felszámolása végett 
érintkezésbe léptek a Vörös Hadsereg helyi parancsnokságával, ahon
nan segítséget kér tek az aknák eltávolítására. A felszedendő aknák 
számát több mint 100 000-re becsülték.5 Az aknaszedést különösen ve
szélyessé tette az a körülmény, hogy a gabona benőtte az aknanyomo
kat. A jelentés felhívta a figyelmet rá, hogy ha az aknamentesítést 
nem kezdik meg, illetve nem fejezik be idejében, aratáskor sorozatos 
szerencsétlenségek történhetnek. Ezért a kiegészítő parancsnokság a 
honvédelmi minisztertől egy utász egység kirendelését kérte, valamint 
— annak beérkezéséig — a m á r működő aknakutató járőr számára egy 
aknakutató műszer és három kiképzett nyomozókutya kiutalását.6 

Sokszor a szovjet katonai parancsnokságnak kellett gyorsabb cse
lekvésre ösztönöznie a Honvédelmi Minisztériumot. Esztergom város 
szovjet katonai parancsnoka például 1945. november 7-én a honvé
delmi miniszternek címzett levelében kérte a Komárom megye terü
letén szétszórtan levő és már összegyűjtött aknák, lőszerek mielőbbi 
hatástalanítását, mert azok — őrizetlenül hagyásuk következtében — 
sok balesetet okoznak.7 

A Pécel-i Nemzeti Bizottság a földművelésügyi minisztertől kért se
gítséget, hogy aknákat észlelő műszert juttassanak az időköziben meg
alakult és ott dolgozó aknakutató járőrök részére.8 

3 HL. HM. 1945/Blll. 28 173. SZ. 
4 Uo. 69 860. sz. — A Fö ldműve lésügy i Minisztér ium 1945. jú l ius 25-én ke l t á t i ra ta . 
5 A becslés tú lzo t tan szerény volt , m e r t később — pontosabb fe lmérés a lap ján — ki

derül t , hogy Somogy megyében több min t 400 ezer a k n a volt te lepí tve. (Lásd HL. HM. 
1945/Eln. 28 728. sz„ jú l ius 7-én kel t i ra tot . ) 

6 HL. Pécsi 4. h o n v é d ke rü le t i pa r ancsnokság i ra ta i [1945/Eln. 402. II . sz.] 
7 HL. HM. 1945/Eln. 47 342. sz. 
8 Az ü g y d a r a b 1945. má jus 24-én kel t . — Az FM a ké r e lme t á tkü ld t e a HM-hez, 

mivel az igényt n e m tud t a tel jesí teni . (HL. HM. 1945/Eln. 25 540. sz.) 
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Az aknakutatás veszélyességét nagy mértékben fokozta, hogy a né
metek a kutak kávájához, ajtó- és ablakkilincsekhez, ágyak lábához 
rögzítettek aknákat.9 Több helyen előfordult, hogy a harcok során el
esett katonák testéhez is aknákat erősítettek. Sok egészségügyi katona 
pusztult el, vagy vált rokkanttá, amikor az elesetteket gyűjtötte ösz-
sze.10 Kisiván Imre aknakutató elbeszélése szerint egy alkalommal va
donatúj német esőköpenyt látott lógni a fán. Már éppen le akarta 
emelni, amikor a napfény megcsillant egy dróton, ami a köpeny alól a 
földbe vezetett. Felismerte, ha leemeli az esőköpenyt, az akna fel
robban alatta. Más alkalommal egy templom aknamentesítéséhez hív
ták ki, melynek aknásított ajtaja a kilincs lenyomásával felrobbant 
volna. Nagyatádon a háztetőkön keresztül kellett a lakóházakba be
menni, hogy az aknamentesítést elvégezhessék.11 

Elsősorban a polgári lakosságot sújtotta az úgynevezett „üvegakna" 
telepítése is. A parasztok kimentek a földekre és meglepte őket a mű-
kristály tálakhoz hasonló tárgyak sokasága. Szép külsejük miatt első
sorban a gyermekeknek tetszett, de sokszor a felnőttek sem tudták 
megállni, hogy fel ne vegyék. Ha hozzányúltak, azonnal robbant. A 
halált nem minden esetben a robbanás okozta, bár az akna tenyérnyi 
üvegszilánkjai is súlyos sérüléseket idéztek elő. A fő veszélyt az 
aknában elhelyezett különféle mérgekkel vegyített kátrányos folyadék 
jelentette, ami a sebbe kerülve vérmérgezést okozott. Aki közel volt 
a robbanáshoz, főleg a szemén szenvedett súlyos sérüléseket, sőt gyak
ran meg is vakult. 

Az akamentesítés veszélyét méginkább fokozta, hogy az aknák már 
hosszú ideje a földben voltak, a fémes részek megrozsdásodtak, a gyúj
tószerkezetek viszont a legkisebb érintésre is működésbe jöttek. Ezért 
természetes, hogy az aknamentesítéssel foglalkozók számára szigorú 
előírásokat léptettek életbe. A mentesítést végzők oktatása, képzése 
és a veszélyre való figyelmeztetése állandó feladat volt. Az előírások 
könnyebb elsajátítása érdekében készítették el és terjesztették a tűz
szerészek, aknakutatók „10 par ácsolatút". A szellemes, humoros meg
fogalmazás eredményeként a katonák könnyen megjegyezték a tudni
valókat. Nem kétséges, hogy azok betartása sokak életét mentette meg. 
Több mint két évtized távlatából érdemes felidézni a parancsolat teljes 
szövegét: 

„10 PARANCSOLAT 
TŰZSZERÉSZ, ILLETVE AKNAKUTATÓ RÉSZÉRE 

1. A megsemmisítendő lőszert, aknákat, bombákat és egyéb robbanó 
anyagot vagy ismered vagy nem. Fél tudás nem ismeret, hanem min
denkor saját és esetleg bajtársaid életébe kerül. 

9 HL. Bolgár gyűjtemény. Alekszandr TDimov visszaemlékezése. Felhasználta Godó 
Ágnes: Drávától a Muráig. Budapest, 1965., 222. o. 

10 Kisiván Imre és Grósz József aknakutató tisztesek visszaemlékezése. Saját gyűjtés. 
Felhasználtam: „Somogy megye aknamentesítése" c. tanulmányomban. Sorsforduló, Ka
posvár, 1969., 80—103. o. 

11 Uo. 
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2. Ne tartsd magadat mindentudónak és legjobb szakembernek. A 
jó pap holtig tanul — így szól a közmondás. A tűzszerész (aknakutató) 
sem tudhat mindent. — Ha valamit nem tudsz, vagy nem biztos, ne 
kísérletezz, hanem kérdezd meg parancsnokodat, vagy más bajtársa-
at. Oktatásukért légy hálás és ne vedd megszégyenítésnek. 

3. A hatástalanított, tehát szerinted már nem veszélyes lőszert, vagy 
aknát, szintén úgy kezeld, mint a veszélyeset. Ebből bajod soha nem 
származhat. Hisz jól tudod: Ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül. 

4. Lőszert, aknát, bombát stb. hatástalanítani tilos, még akkor is, ha 
a szakszempontból az lehetséges lenne. Soha nem tudhatod, ki sze
relte azt a gyárban, nem szabotált-e az illető. 

A földbe telepített aknát kézzel ne emeld ki, mert nem látod, hogy 
nincs-e felszedés ellen biztosítva. Ne legyél felfedező, jobb, ha csak 
annyit végzel, amit tanultál, minthogy felrobbanj. 

5. Ha lőszert robbantasz, úgy ne sajnáld a fáradságot, ássál egy göd
röt, amibe a lőszert belehelyezed és befeded, ezáltal úgy embertársaid, 
mint magadat megkíméled a repeszektől, valamint attól, hogy a rob
banás ereje az esetleg fel nem robbant lőszert szétszórja és ezeket 
keresgélni kelljen. 

6. Ha robbantasz, gondolj arra, a te ablakod is a közelben van. Csak 
akkor robbants, ha meggyőződtél, hogy az összes általad elrendelt biz
tonsági óvintézkedéseket tényleg végrehajtották. 

7. Tömörülést ne tűr j . Csak az legyen a munkahelyen, akire feltét
lenül szükséged van. Nézőkre, bámészkodókra nincs szükség. Azok 
csak a munkádat zavarják, és véletlen robbanáskor növelik a koporsók 
számát. 

8. Robbantás u tán ne rohanj azonnal a robbantási helyre, hanem 
várj néhány percet. Mindig lehet utórobbanás! Ha robbanás valamely 
oknál fogva nem történt volna, úgy 15 percig várjál, mert annyi időn 
belül a robbanás a gyújtózsinór lassú égése miat t még bekövetkezhetik. 

9. Veszélyes lőszert ne szállíts, mer t robbanás esetén beláthatatlan 
baj származhat belőle. Mindenkor tarsd be a lőszer szállításánál előírt 
biztonsági szabályokat. 

10. A sebkötöző csomag legyen nálad, de hagyd otthon a pálinkás 
üveget. Részeg ember nem ember, egész férfi kell a munkában." 

Az aknamentesítés nehéz munkáját az új magyar hadsereg nem 
egyedül végezte. A felszabadító szovjet és bolgár hadsereg műszaki 
alakulatai a háború után is részt vettek az aknamentesítésben, és ta
pasztalataikat mindenkor megosztották a magyar tűzszerészekkel. 

2. A szovjet és a bolgár katonák aknamentesítő tevékenysége 

Hazánk területének aknamentesítését a felszabadító szovjet és bol
gár csapatok műszaki alegységei kezdték el. A háború ideje alatt ezek 
az alakulatok elsősorban ott tevékenykedtek, ahol azt a további előre
nyomulás érdekei megkövetelték. Az elaknásított utak, vasutak és szál-
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láshelyeik mentesítését végezték, de az aknákat rejtő erdők, mezők és 
lakott területek zömét érintetlenül hagyták maguk mögött. 

A szovjet csapatok mentesítő tevékenysége az egész országra kiter
jedt. Műszaki alakulataik 1946. augusztus 10-ig vettek részt az akná
sított területek megtisztításában. Ekkor a magyar hadseregre bízták 
a további munkálatokat. Az erről készült jegyzőkönyv rögzíti a szov
jet műszakiak által 1946. augusztus 10-ig elért aknamentesítő ered
ményeket:1 2 

Felderített területek 23 637 km2 

Felderített utak 32 980 km 
Másodízben felderített utak 5 347 km 
Felszedve és megsemmisítve 
— különböző méretű tüzérségi lövedék 510 237 db 
—' kézi és harckocsi elleni gránát 121 976 db 
— aknavető akna 106 626 db 
— gyalogság ellen alkalmazott akna 99 495 db 
— harckocsik ellen alkalmazott akna 78 620 db 
— különböző légiakna 65 269 db 
— különböző robbanóanyagok 10 385 db 
— német nehéz sorozatvető lövedék (rakéta) 3 417 db 
— páncélököl 3113 db 
— aknagránát 528 db 
— torpedó 200 db 

A szovjet csapatok nagyszerű munkáját elismerve a honvédelmi mi 
niszter a következő levelet küldte a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
katonai osztályának vezetőjéhez, Kondratov vezérőrnagyhoz: 

„Abból az alkalomból, midőn a szovjet hadsereg Magyarország el
aknásított szárazföldi és vízi területeit további aknamentesítés végett 
teljesen a magyar hadseregre bízta, nem mulaszthatom él, hogy ne 
mondjak hálás köszönetet azért a megértő támogatásért és közremű
ködésért, amelyet a Szövetséges Ellenőrző Bizottságon keresztül a szov
jetorosz hadsereg tagjai e téren végezték. 

Hozzásegített a szovjetorosz hadsereg ahhoz, hogy a magyar föld a 
közeljövőben az aknától teljesen megtisztítva minden talpalatnyi terü
letével a demokratikus újjáépítés szolgálatába legyen állítható. 

Midőn annak a reményének adok kifejezést, hogy . . . a még hátra
maradt aknamentesítési munkát rövid időn belül teljesen befejezzük, 
tisztelettel kérem Tábornok Urat, hogy fenti köszönetemet az akna
mentesítésben részt vett alakulatoknak is tolmácsolni szívesvedjék."13 

A Dunántúl felszabadításában nagy szerepet játszott az 1. bolgár 
hadsereg is. A dunántúli megyék aknamentesítése az Alekszandr Di-
mov őrnagynak, a 16. bolgár hadosztály műszaki előadójának (egyben 
a Nagybajomba települt műszaki zászlóalj parancsnokának) vezetésé
vel kezdődött meg. Előbb — a hadműveletek követelményeinek meg-

12 HL. HM. 1946/Eln. 23 133. SZ. 
13 HL. HM. 1946/Eln. 26 734. sz. ok tóber 28-án kel t , B a r t h a Alber t minisz ter ál tal a lá í r t 

köszönőlevél . 
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felelően — saját zászlóaljával dolgozott, később a -magyar hadifog
lyokból is szervezett aknakutató alakulatokat. Elbeszélése szerint a 
magyar aknakutató alakulatok szervezésének gondolatát a következő 
esemény adta: egy alkalommal keresztülhaladt ötvöskónyi községen. 
Amikor gépkocsijával beért a faluba, az asszonyok kirohantak a há
zakból és sírva kérték, mentse meg őket és gyermekeiket a biztos 
'haláltól. Már nem mernek sehová sem nyúlni — mondták —, retteg
nek mindentől, mer t a falu tele van aknákkal. Valósággal tüntetést 
rendeztek, s könyörögtek a bolgár tisztnek, segítsen rajtuk. Dimov 
őrnagyot azonban szólította a kötelessége. Ekkor a lakosság arra kérte, 
legalább azt mondja meg, mit csináljanak, ha aknára bukkannak? Az 
őrnagy látva az emberek arcán a végső elszántságot, azt javasolta: 
tanulják meg az aknák hatástalanítását. Több önkéntes vállalkozó haj 
landó volt életét kockáztatni a falu aknamentesítése érdekében. Ezek 
részére Dimov őrnagy elméleti oktatást tartott, majd bemutatta néhány 
aknatípus hatástalanításának módját. Ezután a falu önkéntes akna-
mentesítői — Dimov őrnagy szerint — bátran és magabiztosan hozzá
láttak a veszélyes feladathoz. Ötvöskónyi község önkéntesei jelentős 
részben — bolgár felügyelet mellett — maguk mentesítették lakóhe
lyüket az aknáktól.14 

1945. május 12-én pedig a IV. bolgár hadtest parancsnoka, Trenda-
íilov altábornagy, Dimov javaslatára a csertői fogolytáborból 220 — 
aknaszedésre önként jelentkezett — magyar hadifoglyot adott át a 4. 
pécsi honvéd kerületnek.15 Belőlük alakult meg az első magyar akna
kutató zászlóalj. A kerület magyar parancsnoka, Marosy alezredes 
rendeletben ismertette a zászlóalj alárendeltségi, parancsnoklási stb. 
viszonyait. Eszerint: „ . . . a bolgár hadifogolytáborból aknafelszedésre 
ideiglenesen szabadon engedett tisztek, tiszthelyettesek és legénység 
egyelőre bolgár hadifoglyok maradnak. Munka végeztével — ha addig 
más intézkedés nem jön — kötelesek a bolgár fogolytáborba vissza
térni. Azért, hogy helyükről annak ellenére nem szöknek meg, hogy 
őrizetlenül vannak, személyesen felelősséget vállaltam."16 

A rendelet további része a zászlóalj szervezési kérdéseivel foglal
kozott és meghatározta a kettős parancsnoklási viszonyt. A zászlóalj 
alkalmazási és műszaki szempontból Dimov őrnagy parancsnoksága alá 
tartozott. Fegyelmi és belszolgálati ügyekben a zászlóalj parancsnoki 
teendőket Fodor Alajos alzeredes látta el. A zászlóalj két századra, 
a századok kisebb egységekre, általában 10 fős csoportokra oszlottak.17 

A munka megkezdése előtt Dimov őrnagy a zászlóalj személyi állo
mánya részére egyhetes kiképzést tartott. Ez annál is inkább szükséges 
volt, mer t az állomány többsége határvadász és különböző fegyvernem
hez tartozó katonákból állt, műszaki csak elvétve akadt közöttük. A 
kiképzés utáni első munkaterületük Nagybajom körzete volt, ahol kb. 

14 Lásd a 10. sz. jegyzetet. 
15 HL. Pécsi 4. honvéd kerületi parancsnokság iratai. 1945/Eln. 378. sz. Irat. Az okmány

hoz mellékelve van a jelentkezők cirill betűkkel írott teljes névsora. 
16 HL. Pécsi 4. honvéd kerületi parancsnokság iratai, 1945/Eln. 845. — III. sz. 
17 Uo. 
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18 000 aknát hatástalanítottak. Ezután Kisbajom, Ötvöskónyi, Barcs és 
Vízvár következett. E községekben kereken 22 000 aknát szedtek fel. 
A 40 000 akna felszedése áldozatokat követelt: veszteségük négy halott 
és néhány sebesült volt.18 

1945. július 5-én a bolgár csapatok parancsot kaptak a hazatérésre. 
A magyar honvédelmi miniszter ekkor kérte a külügyminisztert, esz
közölje ki, hogy Dimov még 3—4 hónapra Magyarországon marad
hasson, hogy a megkezdett munkát elvégezhesse.19 

Dimov a már jól működő magyar zászlóaljat 1945. augusztus 22-én 
átadta a pécsi 4. honvéd kerületi parancsnokságnak.20 Innen a csurgói 
hadifogolytáborba ment és újabb aknakutató alakulatot szervezett. Itt 
13 tiszt, 10 tiszthelyettes és 1943 honvéd jelentkezett aknaszedésre.21 

Alekszandr Dimov vezetésével a magyar katonák 73 000 aknától tisz
tították meg a somogyi területeket.22 

Dimov folytatni akarta a hadifoglyokkal az aknamentesítést, de a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság már nem járult hozzá.23 így 1945. szep
tember végén visszatért Bulgáriába. 

A Honvédelmi Minisztérium — elismerve Alekszandr Dimov érde
meit — kitüntetésre javasolta, „ . . . mert nevezett 1945. évben Ma
gyarországon Somogy megye területén saját kezdeményezéséből a ma
gyar hadifoglyokat felszabadította, ezeket aknamentesítésre kiképezte 
és velük nagymennyiségű akna felszedését végezte. Ezáltal a magyar 
lakosság életbiztonságának az ország nehéz körülményei között jelen
tős szolgálatot tett."24 

3. Az új magyar hadsereg önálló aknakutató alakulatainak 
szerveződése 

A szovjet és bolgár csapatok aknamentesítő tevékenységével szinte 
egyidejűleg, a helyi hatóságok kezdeményezésére megkezdődött a ma
gyar aknakutató járőrök szervezése. Ezek már javában eredményesen 
működtek, amikor a Honvédelmi Minisztérium működésüket rende
letben szabályozta. Az 1945. július 10-én kiadott utasítás a fentieken 
túlmenőleg felszólította a kerületi parancsnokságokat, hogy annyi új 
járőrt állítsanak fel, amennyire a munka mennyisége alapján szükség 
van. Egy járőr létszámát 5 főben határozta meg. Fegyverrel való ellá
tásukat kategorikusan megtiltotta. Az addigi gyakorlattól eltérő vál
tozás csak annyi volt, hogy engedélyezték a szükséges létszámnak be
hívások útján való feltöltését, vagyis ettől kezdődően nemcsak önkén
tesek végeztek aknamentesítést, hanem bevonultatott katonák is. A be-

18 HL. HM. 1946/Eln. 1022. SZ. 
19 HL. HM. 1945/Eln. 28 728. sz. i ra t . — A bolgár hadse regnek júl ius 12-ig kel le t t el

h a g y n i u k Magyarországot . 
20 Lásd a 18. sz. jegyzetet , va l amin t Godó Agnes: i. m. 224. o. 
21 HL. Bolgár anyag , Dimov i ra ta i . 1. es. 
22 Lásd a 19. sz. jegyzetet . 
23 HL. HM. 1945/Eln. 32 942. SZ. 
24 HL. HM. 1945/Eln. 28 729. SZ. 
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hívottakat a létszámfeletti állományban tartották nyilván és a felada
tok elvégzésétől függően engedélyezték leszerelésüket.25 

Bár az aknakutatók kezdettől fogva jelentős eredményeket értek 
el, a későbbiek folyamán mégis szükségessé vált munkaintenzitásuk 
fokozása. Ezért 1945. szeptember 28-án miniszteri rendeletre felállí
tották a kerületi parancsnokságok székhelyein az úgynevezett akna
kutató munkásszakaszokat, amelyek szakmai felkészültsége jóval ma
gasabb színvonalon állott, mint a korábban alakult járőröké.26 (Lásd 
az 1. sz. táblázatot.) 

1946. január 25-ig a következő aknakutató szakaszok és járőrök mű
ködtek :28 

Honvéd M e g n e v e z é s 
Létszám 

összesen kerület M e g n e v e z é s 
Ti. Tts. Legs. összesen 

1. 1 szakasz 1 4 26 31 

2. 

1 szakasz 1 5 25 31 

2. 
1 szakasz ? ? ? 40 

3. 

1 szakasz 1 — 30 31 

3. 
1 szakasz — — 5 5 

1 szakasz 1 — 11 12 

1 szakasz •? ? ? 84 

1 járőr 1 — 27 28 

5. 
1 járőr 1 1 — 2 

6. 2 járőr 1 — 30 31 

7. 

1 járőr 1 1 16 18 

7. 
1 járőr — 5 9 14 

25 H L . HM. 1945/ELn. 30 349. sz. 
26 HL. HM. 1945/Eln. 38 304. SZ. 
27 HL. HM. 1946/Eln. 2 580. SZ. 
28 UO. 
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A szakmai színvonal emelkedése lehetővé tette, hogy egy 1946. ja
nuár 25-én kelt rendeletben bonyolultabb feladatokat állítsanak az 
aknakutatók elé. Így: 

1. Az időjárási viszonyoktól függően, aknamezők felderítése, külön
böző robbanóanyagok, bombák, tüzérségi és gyalogsági lőszerek össze
gyűjtése. 

2. A robbanóanyagok hatástalanítása és raktározása. 
3. Az aknakutatás céljára szolgáló eszközök és műszerek beszerzése, 

elkészítése és karbahelyezése, hogy azok az aknakutatáskor mindenkor 
megbízhatóan rendelkezésre álljanak.27 

A tervszerű munkával felderített újabb és újabb robbanásveszélyes 
területek mind több járőr felállítását tették szükségessé. Csupán Bu
dapest területén — egy 1946. április 27-én kelt irat szerint — 16 tűz
szerész járőr működött.29 

1946. november 15-ig az aknakutatást még decentralizált vezetés 
alatt, az egyes kerületeknél működő tűzszerész járőrök, illetve akna
kutató munkásszakaszok végezték. Ellenőrzésük a kerületi parancs
nokságok feladata volt. A tűzszerész, illetve aknakutató csoportok sze
mélyzetének zöme olyanokból állott, akik az országos felhívásra ön
ként jelentkeztek. 

Az aknakutató járőr előkészíti a robbantást. 

29 HL. KM. 1946/Eln. 13 458. sz . 
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A robbantásra előkészített aknavető gránátok. 

fíobbanťás. 



E G Y A K N A K U T A T Ó S Z Á Z A D S Z E R V E Z É S E 
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Jelzet; HL. HM. 1946/eln. 27 245. sz. 
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1946 júniusában az illetékes szervek a lőszer- és aknamentesítések 
még eredményesebbé tétele érdekében arra az elhatározásra jutottak, 
hogy erre a munkára — az életveszélyre való tekintettel —, éppen a 
nagyon sűrűn előfordult balesetek elkerülése végett, kizárólag több 
éves tapasztalattal rendelkező szakembereket alkalmaznak. Igénybe 
vették az un. „B" listázott szakképzett tisztek és tiszthelyettesek szol
gálatát is.30 

A magyar kormány 1946. szeptember 6-án kiadott 10 880/M. E. 1946. 
sz. rendelete jelentette az első lépést az egész ország tervszerű akna-
és lőszermentesítéséhez. Október 31-i határidővel országos viszonylat
ban mind az egyéneket, mind a városokat és községeket kötelezték az 
aknák és lőszerek bejelentésére. Ugyanakkor előkészületeket tettek 
arra, hogy — a korábbi rendszert tökéletesítve — az ország akna- és 
lőszermentesítést központi irányítás alá helyezzék és annak tervszerű 
végrehajtását az adott lehetőségek szerint biztosítsák. Mindez meg
követelte az 1. és 2. önálló aknakutató század felállítását, mindkettőt 
a Műszaki Vezetési Törzs alárendeltségéiben31 (Lásd a 2. sz. táblázatot). 

Az 1. önálló aknakutató század Budapest, a 2. Székesfehérvár kör
zetében alakult meg.32 

Az említett aknakutató századok néhány hónapos működése után 
további két század felállítása vált szükségessé. A Műszaki Vezetési 
Törzs erre vonatkozó javaslatát az 1946. április 1-én megsemmisítésre 
váró nagy mennyiségű lőszerrel és aknával indokolta: 

Budapesti bejelentések száma 1200 
Vidéki bejelentések száma 1200 
Ebből elintézve Budapesten 764 
Ebből elintézve vidéken 200 

Ezeket a számokat tovább növelte a naponta érkező 35—40 újabb 
bejelentés. A romeltakarítási munkálatok és az addig művelés alá nem 
vonható földterületek megmunkálása során újabb' lőszerekre és ak
nákra bukkantak, ami azt jelentette, hogy a fenti bejelentéseknek leg
alább kétszeresével kellett számolni.33 

Ugyanebben az időben a Földművelésügyi Minisztérium által ren
delkezésre bocsátott adatok szerint kb. 35 000 katasztrális hold aknásí
tott területet tartottak nyilván. 

Az aknakutató századoknak a mentesítésen túlmenően a biztonsági 
szántásokat is el kellett végezniük. Az aknásított erdők mentesítéséhez 
még mindig nem fogtak hozzá, sőt azok felmérése sem történt meg. 
Ezek csak a mezőgazdaságilag növelhető területek után következtek, 
kivéve az olyan erdőrészeket, amelyek megtisztítása valamely folya
matban levő közmunka miatt sürgőssé vált.34 A végrehajtásra váró fel
adatok nagy tömege megkövetelte az aknakutató alakulatok számának 
további szaporítását. (Lásd a 3. és 4. sz. táblázatot.) 

30 HL. HM. 1946/Eln. 16 163. sz. 
31 HL. HM. 1946/Eln. 27 001. SZ. 
32 HL. HM. 1946/Eln. 32 965. SZ. 
33 HL. HM. 1947/Ein. 427 202. SZ. 
34 Uo. 
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Idö sorrend Várható használha 
tósági fok 

Megjegyzés 

1947. IX. 30-ig 

1947.X. 1-ig 

1948. III. 30-ig 

1948. III. 31 

1948. IV. 1. 

T948. IX 30. 

1948. X. 1-tol 

1. ö. ak. szd. 901 
2. ö. ak. szd 

Kik. szd. X. I. 0 %-llt 31. 70% 

1. ö. ak. szd 

3. ö ak. szd. 70 % 

1. o. ak szd 
2. ó. ak. szd. 

3. ö. ak.szd IV. I. 70 %-lX. 100 % 
Kik szd. IV. 7 OZ-ÍX.30. 70 % 

1. ö. ak. szd. 
2. ö. ak. szd 100 % 
3. ö. ak. szd 

4.ö.akszd 70 Z 

1. A kik. szd. megalakul az ak. szd. szerv, és 
áll. táblázata szerinti összetételben. 

2. A szükséges kik. keretet az I. és 2. ö. ak. szd. -ok 
. saját létszámukból adják. 

3. Önként jelentkezőkből kirostált szakképzett 
ti-ek és thtts.-ek. ts-ek. 

4. Önkéntjelentkező vagy behívott újoncok 
5. A kik. keret kiválása által keletkezett személyi 

hiányok pótlása az alkalmas önkéntjelent-
kezö ti. és thtts-ek közül a kik. keret lét
számának megfelelően. 

6. Kik. szd. 6 havi át. - ill. kik. után átalakul 
' 3. Hl. 4. ö. ak. szd. -á. 

3. sz. táblázat. Az aknakutató alakulatok számának szaporítása, 



4. sz. táblázat. A megsemmisítendő lőszerek és aknamezők — 1946. november 15. 



Minden katonai alakulat szervezése és azok változásai azt a célt 
szolgálták, hogy hadseregünk minél intenzívebben tudja munkáját 
végezni és ezzel az újjáépítést szolgálni. Ez vonatkozott az aknakuta
tókra is. Ahogy fejlődött hadseregünk, s ezen belül az aknakutató al
egységek, úgy növekedtek a munkában elért eredményeik. 

4. Az aknakutatás és mentesítés eredményei a számok tükrében 

Az aknakutató alakulatok tevékenysége az egész országra, mind a 
hét honvéd kerületre kiterjedt. A legfontosabb terület az 1. honvéd 
kerület, Budapest és környéke volt. 

Budapesten és környékén az új hadsereg tűzszerészei és aknakutatói 
1945 májusától 1946. november 19-ig mintegy 2500 tonna lőszert gyűj
töttek össze és hatástalanítottak.35 Az egyik jelentés típusonként so
rolja fel a fenti időszak kilenc hónapjában hatástalanított robbanó
anyagokat és lőszereket: 

— különböző méretű tüzérségi lőszer 67 818 db 
— páncélököl és kézigránát 11 313 db 
— akna 11 206 db 
— repülőbomba 678 db 

Az ereményes munka súlyos veszteséggel is járt. A budapesti tűz
szerészek közül kilencen haltak hősi halált,36 

Az 1. honvéd kerület területén — 1946 nyarától — már 21 tűzsze
rész járőr dolgozott. A havi jelentések adatai szerint növekedtek 
az eredmények. 

1946 júliusában 43 320 db különféle robbanótestet hatástalanítottak. 
Ennek során két tűzszerész áldozta fel életét.37 

1946 augusztusában 76 047 db 3 kg-on aluli, 46 360 db 3 kg-on felüli 
robbanótestet és 59 db 250—500 kg-os bombát, összesen 122 466 db 
robbanóanyagot hatástalanítottak. E munkálatok során 1260 kataszt
rális hold földet vizsgáltak át, s ebből — a jelentés megtételéig — 380 
holdat tettek ismét művelhetővé.38 

1946 szeptemberében megsemmisítettek 60 576 db 3 kg-on aluli. 
131 825 3 kg-on felüli és 28 166 db különböző méretű robbanótestet, 
összesen 220 567 darabot.39 

Az ország legjobban elaknásított területe — mint már említettük — 
a Dunántúl volt, ahol a székesfehérvári, pécsi és szombathelyi alakula
tok dolgoztak. 

Csupán a székesfehérvári 2. honvéd kerületben egy 1945. december 
1-én kelt jelentés szerint 41 járőrben 180 tűzszerész dolgozott, s ez 
ideig 21 791 akna, 2831 bomba, 50 152 db vegyes gránát hatástalaní-

35 HL. HM. 1948/Eln. 3 762. sz. 
36 HL. HM. 1946/Eln. fegyver 418 050. sz. összes í te t t je lentés , 1945. má jus 1—1946. feb

ruá r 28-ig ter jedő időszakról . (Reponenda anyag.) 
37 HL. HM. 1946/Kln. 23 620. SZ. 
38 HL. HM. 1946/Eln. 25 872. sz. 
39 HL. HM. 1946/Eta. 28 725. Sz. V 
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tását végezték el.40 Teljesítményük növekedésére utal, hogy 1945. 
augusztus 1-től 1946. február 28-ig 284 262 aknát, 17 620 bombát és 
288 090 gránátot hatástalanítottak. A mentesítés folyamán hét tűzsze
rész vesztette életét.41 A kerületi parancsnokság aknakutatói egyetlen 
hónap alatt — 1946 áprilisában — 140 000 db különböző aknát és tü
zérségi lőszert hatástalanítottak.42 

A dunántúli területek közül leghamarább a szombathelyi 3. honvéd 
kerületi parancsnokság körzete szabadult meg a robbanóanyag ve
szélytől. Az 1946. szeptemberi jelentés szerint „A bejelentett aknákat 
és fel nem robbant lövedékeket a kerület területén a tűzszerész jár
őrök legnagyobb részt megsemmisítették.''43 E rövid jelentés mögött 
azonban hosszú hónapok megfeszített munkája húzódott meg. A ren
delkezésünkre álló iratokhoz mellékletként nagy mennyiségű táblá
zatot, kimutatást csatoltak az egy-egy hónapban elvégzett munkáról.44 

1946. április 30-ig — nem egész egy év alatt — 44 634 db tüzérségi 
lőszert és aknát, valamint 171 680 db egyéb robbanóanyagot gyűjtöttek 
össze.45 

A dunántúli területek közű lleghamarább a szombathelyi 3. honvéd 
itt dolgoztak: a bolgár tűzszerészek is — a magyar aknakutatókra és 
tűzszerészekre óriási feladatok hárultak. Ezt szemléltetően bizonyítja 
az alábbi táblázat: 

D á t u m Föld 
a la t t i 

Föld 
feletti Összesen A forrás je lzete 

1945. VI. l(Mig — — 33 597 HM. ein. 
25 580/45. sz. 

1945. VI. 25-ig — — 5 385 
HM. ein. 
30 480/45. sz. 

1945. IX. 15-ig 101 286 46 729 148 015 
HM. ein. 
49 480/45. sz. 

1945. XI . 5—15-ig 712 288 1000 HM. ein. 
46 887/45. sz. 

1945. XI . 15—25-ig 2 000 235 2 235 HM. ein. 
47 706/45. sz. 

1945. XI . 25—XII. 3. 2 369 19 2 338 
HM. ein. 
48 833/45. sz. 

1945. XI I . 5— 
XI I . 15. 

4 474 219 4 693 HM. ein. 
29 840/45. sz. 

40 HL. HM. 1945/Eln. 47 245. SZ. 
41 HL. HM. 1946/ált. f egyver 418 050. sz. i ra t . (Reponenda anyag.) 1946. ápri l is 26-án 

kel t j e len tés . 
42 HL. HM. 1946/Eln. 15 455. sz. 
43 HL. HM. 1946/Eln. 28 145. SZ. 
44 Az i ra t kiegészítő p a r a n c s n o k s á g o n k é n t közl i az a k n a k u t a t á s 1945. m a g y a r 1—1946. 

f eb ruá r 29-ig te r jedő időszak e redménye i t . HL. HM. 1946/ált. f egyver 418 050. sz. 
45 HL. HM. 1946/Eln. 15 011. SZ. 
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Más adatok szerint 1945. május 1-től 1946. február 28-ig felszedtek 
és hatástalanítottak:46 

220 000 db aknát, 
27 359 db tüzérségi lövedéket, 
17 305 db aknagránátot, 
16 232 db repülő bombát, 

7 681 db kézigránátot, 
381 db páncélöklöt és 

28 db egyéb bombát. 
A szegedi 5. honvéd kerület körzetében 1945. április—májusában 218 

db aknát,47 júniusban 139 db aknát,48 szeptember 15—30-ig pedig 301 
db aknát és 74 db repülő bombát49 hatástalanítottak. Az összefoglaló 
jelentés szerint ebben a körzetben — 1945. május 1-től—1946. feb
ruár 28-ig: 

7623 db tüzérségi lövedéket, 6729 db bombát, 479 db kézigránátot és 
107 db aknát gyűjtöttek össze és hatástalanítottak.50 

Az ország tiszántúli területeinek vizsgálatánál először a debreceni 6. 
honvéd kerülettel foglalkozunk. A Tisza vonalán huszonnégy akna
mező húzódott.51 Bár a munkálatok a felszabadulás után azonnal meg
indultak, még 1946 novemberében is 146 község határában hevert el
szórtan lőszer és 2840 holdnyi területen voltak aknamezők.52 

Egy 1945. december 4-én kelt jelentés megyénkénti részletezésben 
adja a kerület területén végzett mentesítés eredményeit.53 

Megye A k n a Repülő b o m b a Egyéb lövedék 

Szolnok 192 951 1378 335 734 

Bihar 617 228 117 780 

H a j d ú 7 579 2234 98 695 

Szabolcs 4 828 58 17 754 

Bereg—Sza tmár 5 336 4 23 431 

ös szesen : 211311 3902 593 394 

46 Lásd a 36. sz. jegyzetet . 
47 HL. HM. 1945/ELn. 28 764. SZ. 
48 HL. HM. 1945/Eln. 29 994. sz. — Ezzel Röszke, AlgyÖ. Szeged, Átokháza aknámén-

t6SÍtViG l 6 t t 
49 HĽ. HM. 1945/Eln. 39 648. sz. 
50 Lásd a 36. sz. jegyzete t . 
51 HL. HM. 1945/Eln. 34 155. sz., augusz tus 6-án k e l t i ra t . 
52 Debrecen , 1946. n o v e m b e r 24. 
53 HL. HM. 19457Em. 47 830. sz. 
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Az 1946-os esztendő újabb eredményeket hozott Debrecen és kör
nyékének lőszer- és aknamentesítésében. A mentesítés kezdetétől, 1945. 
május 1-től 1946. február 28-ig 8 758 000 tüzérségi lövedéket, 372 000 
repülőbombát, 7 647 540 tányéraknát, 19 870 000 aknagránátot, 198 980 
rakétarendszerű lövedéket, 978 500 kézigránátot tet tek ártalmatlanná. 
A feladat végrehajtása során öt tűzszerész áldozta fel életét.54 1946. 
február 28-tól november 4-ig viszont több, mint egymillió darab tüzér
ségi lövedéket, 500 légi bombát és 16 000 kézigránátot semmisítettek 
meg, illetve hatástalanítottak. Ezzel harminckét község lakói számára 
teremtettek biztonságot. Az eredményeknek azonban nagy ára volt: a 
debreceni kerületben november 24-ig huszonnégy katona halt hősi 
halált.55 A Zemplénben megjelenő sajtó 1946 decemberében azt közölte, 
hogy Debrecen és Miskolc körzetében még 146 község területe vár 
aknamentesítésre.56 A munkát tehát szünet nélkül folytatni kellett. 

A miskolci 7. honvéd kerületben, a munka első fázisában, 1945. jú
nius 15-ig a legfontosabb települések: Miskolc, Diósgyőr, Felsőzsolca, 
Szirma, Onga stb. mentesítését hajtották végre.57 Közben nem hanya
golták el a kisebb és távolabbi települések aknátlanítását sem. A kerü
let településein július 18-ig 11 613 db robbanó anyagot szedtek össze.58 

Egy két hónappal későbbi jelentés már 24 706 db robbanótest hatás
talanításáról számol be.59 A munka ütemének gyorsulását igazolja az 
ide vonatkozó — 1945. május 1-től 1946. február 28-ig tartó időszak 
tevékenységét összefoglaló — jelentés. Eszerint a kerület területén 
összegyűjtöttek : 

15 986 db aknát 
13 475 db tüzérségi lövedéket, 

7 646 db aknagránátot, 
5 437 db légibombát, 
3 010 db különböző kisebb lövedéket, 
1 274 db kézigránátot, 

770 db páncélöklöt, 
582 db páncélgránátot és 

36 db tojásgránátot. 

E munka elvégzése során 19 katona halt hősi halált.60 

Borsod megyében az aknamezőket 1946 decemberéig szüntették meg. 
Ennek során 166 községben 771 katasztrális holdon hatástalanították a 
telepített aknákat és összegyűjtötték a különböző szétszórt robbanó
anyagokat. 

54 Lásd a 36. sz. jegyzetet . 
55 Debrecen , 1946. n o v e m b e r 25. számából , va l amin t HL. HM. 1946/Eln. 33 336. sz . — 

A megsemmis í tés robban tá s sa l tö r tén t . Pl . Debrecenben 1946. j ún ius 6., 7., 8-án 5 vagonny i 
lőszert r obban to t t ák fél. 

56 Zemplén i Kis Újság és a Zemplén i Nép Üjság, 1946. d e c e m b e r 8. sz. 
57 HL. HM. 1945/Eln. 28 851. SZ. 
58 HL. HM. 1945/Eln. 32 511. SZ. 
59 HL. HM. 1945/Eln. 38 118. SZ. 
60 Lásd a 36. sz. jegyzetet . 
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A kerület egyik aknakutató szakasza — Szakasits Győző alezredes 
parancsnoksága alatt — 400 tonna lőszert hatástalanított és semmi
sített meg. A szakasznak 16 halálos áldozata volt.61 

A két aknakutató század 1946. december 1-től 1947. július 31-ig 
4 747 742 kilogramm súlyban 1 557 616 robbanó lőszert és 50 710 kilo
gramm súlyban 25 355 aknát semmisített meg. Az aknamentesített te
rület ekkor már meghaladta a 37 795 katasztrális holdat.62 

A Honvédelmi Minisztérium összegezte a honvéd kerületi parancs
nokságok jelentéseit. Eszerint az ország területén 1945. május 1-től 
1946. október 31-ig a tűzszerészek 4 117 745 db különféle lőszert sem
misítettek meg robbantással.63 1946. november 15-től 1947. március 
15-ig 1122 tonna robbanóanyagot tettek ártalmatlanná, amivel kereken 
110 vagont lehetett volna megrakni.64 

Egy másik forrás felsorolja az 1947. februárig felderített és meg
semmisített robbanóanyagokat. íme az adatok: 

— puskalőszer 3 179 418 db 
— szárazföldi akna 1 461 193 db 
— aknagránát és tüzérségi lövedék 1 187 842 db 
— kézigránát 389 259 db 
— nehézpuska-lőszer 99 124 db 
— puskagránát 94 018 db 
— légibomba 18 337 db 
— gyújtóbomba 16 825 db 
— páncélököl 13 560 db 
— ködgránát 4 080 db 
— víziakna 232 db 

A felsorolt robbanótestek hatástalanításának eredményeként kb. 
90 000 katasztrális hold földterület vált művelhetővé. Ebből a honvéd
ség 900 holdat fel is szántott.65 

A munka jelentőségét növeli, hogy az aknakutatók által összegyűj
tött robbanóanyag egy részét nem semmisítették meg, hanem átadták 
az iparnak. 

5. Aknakutatók és tűzszerészek segítsége az üzemek és bányák 
termelésének megindításához 

Aknakutatóink jelentős segítséget nyújtottak az üzemek és bányák 
termelésének megindításához, a romok és roncsok eltakarításához. A 
Honvédelmi Minisztérium 1945. július 13-án kiadott rendeletében a 
hatástalanított s még használható robbanótestek felrobbantását meg
tiltotta, mert „az újjáépítés során azokat jól fel lehet használni a híd-

61 Miskolci Hírlap, 1946. december 4. „A hős misikolci aknakutató szakasz megtisztí
totta Borsod területét a háborús aknáktól." 

62 KL. HM. 1947/Eln. 5805. sz. — A SZEB részére készült jelentés. 
63 HL. HM. 1947/Eln. 7179. sz., április 11-én kelt inat. 
64 HL. HM. 1947/Eln. 26 407. sz. (Revizori jelentés.) 
65 HL. HM. 1945/Eln. 31 391. sz. 
66 OL. M. 241. Újjáépítési Minisztérium iratai, 1951. 36 081. (A HM. 1945. szeptember 

14-én kelt 1945/Eln. 37145. sz. átirata.) 
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roncsok kiemelésénél és egyéb munkálatoknál.66 A hatástalanított rob
banóanyagnak különösen a bányászatban volt nagy jelentősége, mert 
sok helyütt a munka megindítását nem egyszer éppen a robbanóanyag 
hiánya akadályozta. 

A Honvédelmi Minisztérium rendszeresen nagyobb mennyiségű rob
banóanyagot adott át a különböző társminisztériumoknak ipari célokra, 
így 1945. augusztus 4-én két vagonnyit.67 1945. májusától 1946. no
vember 19-ig az Iparügyi Minisztérium 650 tonna robbanóanyagot vett 
át.68 Az 1. honvéd kerületi parancsnokság 1946. szeptember 3-án jelen
tette a honvédelmi miniszternek, hogy augusztusban huszonhat darab 
500 kilogrammos és harminckét darab 250 kilogrammos hatástalanított 
bombát adott át az iparnak.69 Egy 1946. november 6-án készült kimu
tatás szerint az Iparügyi Minisztérium 176 265 kilogramm hatástala
nított bombát vett át. E kimutatás szerint további elszállításra várt 
még:70 37 db 50 kg-os, 37 db 250 kg-os, 2 db 1000 kg-os és 31 db 500 
kg-os bomba. 

Aknakutatóink nem egész egy év alatt 400—500 vagon szétszórt rob
banásveszélyes lőszert, robbanóanyagot és bombát gyűjtöttek össze és 
szállítottak egy-egy tárolási helyre. Ennek mintegy háromnegyed ré
szét — tehát 300—350 vagonnyit — hatástalanították és a kiszerelt 
robbanóanyagot, közel 100 tonnát ipari célokra adták át.71 

Ezt a lehetőséget felismerve az egyes vállalatok közvetlenül is for
dultak kérelemmel a honvédelmi miniszterhez, sőt esetenként az akna
kutató alakulatokhoz. így például az Ipari Robbanóanyag Rt. teljesen 
a Honvédelmi Minisztériumra támaszkodva kezdte meg működését. 
A Tihanynál kifogott 201 darab — egyenként 200 kilogrammos vízi
aknát kapták meg.72 

A somoskőújfalui Bazaltbánya Rt. 1945. augusztus 2-án kelt levelé
ben 800 kg robbanóanyagot kért és kapott a Honvédelmi Minisztérium
tól. ,,Az aknaszedők a széntermelési csatából is kivették a részüket — 
írja visszaemlékezésében Hiczó György tűzszerész. — Az én járőröm 
hetenként 4—500 robbanófejet szállított, amit a pécsi bányászok fel
használhattak a szénfalak robbantásánál."73Az ózdi bánya 95 mázsa, 
a Salgótarjáni Vasmű 50 mázsa robbanóanyagot igényelt és kapott.74 

1945. október 26-án a Vadásztöltény Gyár rendelkezésére bocsátottak 
5000 kg tiszta trinitrotoluolt.75 A csepeli Weiss Manfréd Gyár 1946. 
szeptember 7-én arról értesítette a Honvédelmi Minisztériumot, hogy 
„kész átvenni minden mennyiségű fémhulladékot..." (tehát hatásta
lanított robbanó testeket is), és egyben közli, hogy a „jelzett 6 vagont 
már szállítják is"76 

67 HL. HM. 1947/Ein. 3 762. sz. 
68 HL. HM. 1946/Elm. 25 870. SZ. 
69 HL. HM. 1946/Eln. 29 961. SZ. 
70 HL. Béketárgyalások anyaga, A/I/23. sz. 
71 HL. HM. 1945/ált. 85 030. sz., október 10-én kelt irat. 
72 HL. HM. 1945/Eln. 44 277. sz„ a váUalt november 9-én kelt, átvételt igazoló levele. 
73 HL. HM. 1946/Eln. 14 467. SZ. 
74 Hiczó György vout aknakutató tiszthelyettes visszaemlékezése. Jelenleg kaposvári 

lakos, a helyi rádiószerváz igazgatója. (Saját gyűjtés.) 
75 HL. HM. 1945/Eln. 47 755. sz. (1945. november 16.) 
76 HL. HM. 1945/ált. 88 181. sz. 
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Az aknakutatók által összegyűjtött anyagot felhasználták az árvíz
védelmi munkálatoknál is. Például a Honvédelmi Minisztérium egy 
alkalommal a Tiszán felgyülemlett jégtorlaszok — amelyek elsodrással 
fenyegették a hidakat — felrobbantására 10 tonna lőport, 2000 db gyu
tacsot és 3000 fm kettős angol gyújtózsinórt biztosított.77 

Tudunk olyan esetekről is, hogy az aknakutatók hadianyaggal segí
tették a fasizmus ellen még harcoló Vörös Hadsereget és az új magyar 
hasereget. Előfordult ugyanis, hogy a földben lapuló aknák miatt nagy 
mennyiségű használható hadianyagot és katonai felszerelést nem lőhe
tett megközelíteni. Például a balatonbogiári katonai raktárban (a ko
rábbi magtárban) nagy mennyiségű magyar és német felszerelési tárgy 
volt. Mielőtt a fasiszták elvonultak volna, az egész környéket, így a 
raktárt is aláaknázták, mivel az itt felhalmozott anyag elszállítására 
már nem volt- idejük. Tűzszerészeink a raktárt és környékét megtisz
tították, s ezáltal hozzáférhetővé vált az értékes anyag. A német ere
detű felszerelés a szovjet csapatokhoz került, míg a magyar felszerelési 
anyagot a csertői fogolytáborból a fasizmus elleni harcra önként je
lentkezett honvédek kapták meg.78 

A Nagybajom környéki aknamezőkön igen sok lőszerrel, fegyverrel 
megrakott teherautó vesztegelt: a németek üzemanyag hiányában már 
nem tudták elszállítani. Belelövöldöztek a gumiabroncsokba, az ajtók
ra és a motorházra aknát rögzítettek. Az itt dolgozó aknakutató járőr 
30—35 teherautót, sok motorkerékpárt, aknavetőt és tüzérségi löveget 
vontatott ki, s adott át a helyi szovjet parancsnokságnak.79 

6. Az aknakutatók szociális helyzete és társadalmi megbecsülésük 

Az eddigiekből megállapítható, hogy aknakutatóink jelentős ered
ményeket értek el és a demokratikus Magyarország célkitűzéseinek 
megvalósítását nem kis mértékben segítették. Teljesítményük nagy
ságát csak aláhúzhatják azok a mostoha munkakörülmények is, ame
lyek között önfeláldozó katonáink a gazdasági élet megindulását támo
gatták. Központi ellátásban hosszú ideig nem részesülték, s még rend
szeres élelmezésük sem volt biztosítva. A kezdeti időben elsősorban 
a helyi szervek és a lakosság önkéntesen és öntevékenyen gondoskod
tak ellátásukról. 

A Somogy megyei főispán által nyújtott többszöri segítségről a ka
posvári honvéd kiegészítő parancsnokság így írt: „ . . . a Somogy me
gyei főispán ismételten 300 db konzervet és 23 000 millió pengőt jut
tatott a vármegye területén dolgozó tűzszerészek jutalmazására, illetve 
e munka során hősi halált haltak hozzátartozóinak, vagy megrokkant 

77 HL. HM. 1946/Eln. 25 068. SZ. 
78 HL. HM. 1945/Eta. sz. 
79 Grósz József tisztes, volt aknakutató visszaemlékezése. (Saját gyűjtés.) 

— 502 — 



honvédek segélyezésére." Ezt a gesztust a honvédelmi miniszter külön 
levélben köszönte meg a főispánnak.80 

Fejér megye Termelési Bizottsága a következő köszönőlevelet írta 
ÍI 2. önálló aknakutató század parancsnokságának: „Börgönd vidéké
nek aknamentesítése és felszántása során a század tiszti- és tiszthe
lyettesi kara és legényége kiválóan eredményes és önfeláldozó mun
kájáért kérjük, fogadja a dolgozó parasztság és a vármegye nevében 
hálás köszönetünket és nagyrabecsülésünket. 

Örökké emlékezetes marad előttünk a béke katonáinak hősi küzdel
me, amellyel a háború utolsó maradványait, a több éves gyomtakaró
val borított és aknákat rejtő elvadult parlagokat visszahódították és 
sokszor életük feláldozása árán a mezőgazdasági újjáépítés és terme
lés szolgálatába állították. 

Új honfoglalás volt ez, amely a hazáért hozott legnagyobb áldoza
tokkal egyenrangú."81 

A 7. honvéd kerület parancsnoka az aknakutatók anyagi helyzetét 
elemezve arról panaszkodott, hogy „az étkezési pénzből magukat fenn
tartani nem tudják. A községek lakosságának jóindulatára vannak utal
va. Ez sincs meg mindenütt. De hosszabb időn keresztül egy helyben 
való tartózkodás esetén a községi elöljáróság sem hajlandó díjtalanul 
az élelmezésükről gondoskodni. Szükségesnek tartanám a járőrök be
osztottai részére az étkezési pénzt oly módon megállapítani, hogy azon 
a napi élelmezésük beszerezhető legyen."82 Az akkori nehéz helyzet
ben ilyen és hasonló esetek sűrűn előfordultak. 

A veszprémi sajtó cikket közölt a Városlődön és környékén dolgozó 
tűzszerészek hősi munkájáról. „Nem egy közülük életét veszti munka 
közben" — írta és felrótta a Honvédelmi Minisztériumnak, hogy nem 
törődik a katonák ellátásával, azokkal, akik „eddig 40 vagon lőszert 
hatástalanítottak, illetve robbantottak fel".83 

A katonák nemcsak éhesen, de sokszor megfelelő ruházat nélkül 
végezték rendkívül veszélyes munkájukat. Általában szedett-vedett, 
félig civil, félig katonaruhában dolgoztak, de ezek sem voltak meg
felelő állapotban. Az intenzív munkát különösen a téli időszakban 
gátolták a ruhaellátás hiányosságai. Számtalan panasz hangzott el 
arról, hogy a „kifizetett ruhakoptatási díj a lábbelik javítására sem 
elegendő".84 

Az 1. honvéd kerület parancsnoka a téli időszakra kénytelen volt 
az aknamentesítést leállítani, a beállott nagy hideg és havazások, hó
fúvások, valamint a legénység téliruha hiánya miatt.85 

A Honvédelmi Minisztérium 1945. június 19-én kelt rendeletében 

80 Kisíván Imre t. szakaszvezető, mint aknakutató járőrparancsnok 1945. április 5-től 
július végéig végzett aknamentesítő tevékenységet Somogy megyébein. E munka során 
1945. május 15-én aknarobbanás következtében megsérült. Jelenleg Kaposvárott él. Foglal
kozása villanyszerelő művezető. Munkásőr. (Saját gyűjtés.) 

81 HL. HM. 1946/Eln. 25 845. sz. 
82 HL. HM. 1946/Eln. 2 879. Sz. 
83 Veszprémi Népújság, 1946. július 28-i száma, valamint a HL. HM. 1946/Eln. 23 030. sz. 
84 HL. HM. 1946/Eln. 23 346. sz. (A 2. kerületi parancsnok július .havi jelentése.) 
85 HL. HM. 1946/Eln. 2639. sz., január 16-án kelt irat. 
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— meglehetősen későn — intézkedett a tűzszerész jutalomdíj kifi
zetésére : 

— a talaj felszíne alá telepített, 
nem látható aknáért 100 pengő 

— 3 kg-on felüli aknáért, gránátért 50 pengő 
— 3 kg-on aluli gránátért, páncélökölért, 

és egyéb lövedékért 30 pengő 
— kézigránátért és gyújtóbombáért 20 pengő 

kifizetését engedélyezte.86 

Sokszor azonban a rendeletileg járó összeget vagy egyáltalán nem, 
vagy csak késve kapták meg. így az inflációs viszonyok között az ér
téktelen pengővel nem tudtak mit kezdeni. 

Az aknakutatók műszaki felszerelése is rendkívül hiányos volt. 
Elektromos műszerekkel hosszú ideig egyáltalán nem voltak ellátva, 
így a katonák maguk készítették munkaeszközeiket, az úgynevezett 
aknakutató villákat. Egy négy méteres rúd végére 40 cm hosszú tű
hegyes villát erősítettek. Ezzel minden talpalatnyi földet át kellett 
szurkálni. Ha a villa hegye megakadt, akkor tudták, hogy ott lapul 
valami. Persze, ilyenkor sem mindig aknát találtak A vüla sokszor 
tégla- vagy vasdarabokban akadt meg. „Az aknakutató villa az érintő 
aknánál is nagyon jó szolgálatot tett, mert ha a nyelét bedugtuk a 
lombozat aljára — mondta el az egyik aknakutató — és óvatosan meg
ráztuk, akkor a botló aknák drótrendszere a villa nyelére felfutott — 
ami 'különösen napos időben — szépen csillogott, s így rögtön észre
vettük."87 

Az aknakutatóknak nemcsak a rájuk leselkedő veszéllyel, a halál
félelemmel kellett megküzdeni, hanem a háború következményeként 
eléjük táruló látvány 'borzalmaival is. A kilőtt harckocsik mozdulatlan 
roncsai, frissen hantolt sírok és temetetlenül hagyott hullák százai 
még a közelmúltra emlékeztettek. Nagy figyelmet igénylő munkáju
kat sokszor a bomló hullák okozta, szinte kibírhatatlan bűzben kellett 
végezniük. 

Az intenzív aknamentesítés hazánkban közel négy évig tartott, ez 
idő alatt a vázlatosan közölt eredmények mellett, súlyos veszteségek 
is érték népünket. Hozzávetőleg számítások szerint 1O00—1200 tűz
szerész és ötször ennyi polgári személy vesztette életét, illetve sebesült 
meg a háborúból visszamaradt lőszer- és atomrobbanások következté
ben. Csak egyetlen korabeli jelentés 894 személy névsorát tartalmazza, 
akik a Dunántúlon (a 4. honvéd kerület területén) meghaltak, vagy 
súlyosan megsérültek. Eszerint Nagybajom környékén 41 fő halt meg, 
nem számítva a súlyosan sebesült áldozatokat. E névsorból kitűnik, 
hogy igen sok gyermek, asszony és dolgozó földműves is életét vesz
tette."88 (Lásd az 5. sz táblázatot). 

86 HL. HM. 1945/ált. 10 551. sz. — Az aknakutatók jutalmazását később még többször
szabályozták. 

87 Lásd a 74. sz. jegyzetet. 
88 HL. HM. 1946/Eln. 29 820. sz., október 22-én kelt irat. 
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K I M U T A T Á S 

A'Z AKNAROBBANÁS OKOZTA BALESETEKRŐL A DUNÁNTÚLON 1945 JANUÁR—1946 -OKTÓBER 

Veszteség 

1 9 4 5 1 9 4 6 

Veszteség H ó n a p o k H ó n a p o k Veszteség 

I . I I . I I I . I V . V. V I . VII . VI I I I X . X. X I . KII. I . I I . I I I . I V . V. V I . VII . VIII I X . X . 

Halá los 16 8 55 151 138 8 7 96 65 58 1 1 11 5 18 5 3 7 30 27 25 22 19 9 1 

Sebesül t 1 - 2 42 25 16 1 8 1 1 10 - 5 1 6 2 2 7 6 5 2 3 -
Összesen 1 7 8 57 L93 163 103 9 7 73 69 21 1 1 10 19 1 1 39 32 3 4 3 1 27 2 1 1 1 1 

ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTÉS 

1945 1946 

Halá los 701 193 

Sebesül t 121 34 

Összesen 822 227 

Jelzet; HL. HM. 1946/eln. 29 820., 33 722. sz< 

5. sz. táblázat. 



A korabeli napilapok és jelentések igen sok tragikus eseményről 
számoltak be, amelyek megdöbbenést, együttérzést váltottak és vál
tanak ki ma is az olvasókból. Olyan híradásokra gondolunk, mint pél
dául az, 'hogy Vácott „ . . .a temetőben elhagyott lőszer felrobbant és a 
robbanásnak két gyermek volt az áldozata."89 

A kor hősi küzdelmeit átélő szemtanuk alig tudták könnyeiket visz-
szafojtani, amikor elmondták egy-egy szerencsétlenség történetét. Ezek 
az elbeszélések az aknakutatók életét és sorsát idézik fel megrázó erő
vel. Erdélyi József őrvezető egyike volt azoknak, akik mindennap k i 
jártak az aknamezőkre. Hősi halála mély megrendülést váltott ki baj
társaiban. Kisiván Imre aknakutató így emlékezett: „Erdélyi József 
tőlem 10—15 méterre dolgozott. Kicsit balra a két Proska testvér. 
Óvatosan haladtunk előre. Néha meg-megálltunk egy-egy cigarettát 
sodorni és közben egy kicsit pihenni, mert munkaközben minden ideg-
szálunk pattanásig feszült. Fél 10-kor iszonyatos dörrenés rázta meg 
a levegőt, korom és füst volt mindenütt . Tőlem jobbra Erdélyi József 
őrvezető az arcára bukva feküdt, megindultam felé, hogy megnézzem, 
mi történt vele. Erdélyi fetrengett, kínlódásában egyet fordult és rá
dobta magát egy másik aknára és az is felrobbant. Akkor láttam, hogy 
az akna mindkét lábát és karját leszakította. Ezt a látványt, amíg élek, 
nem tudom elfelejteni! 

A légnyomás engem is a földhöz csapott. Amikor pár pillanat múlva 
észhez tértem, egyetlen gondolatom volt, hogy Erdélyit onnan kihoz
zam. A katonáim közben óvatosan lépkedve mentek ki az akname
zőről a vasút vonalára. 

Felrémlett bennem a gondolat: mi lesz akkor, ha megindul a botló-
drótos? Ki tudja, hogy a föld még mit rejteget magában? Itt pusztu
lunk valamenyien. 

— Gyilkosok! Bérencek! . . . ordítottam és sírtam. Erdélyit elértem. 
Felfogtam az ölembe. Lábammal tapogatva a halált rejtő földet, meg
indultam előre. 

Amikor kiértem, katonáim körbefogtak. Sápadt és fehér volt min
denki. 

— Orvost! Kötszert! 
De honnan? Sem orvosi felszerelésünk, de még mentőládánk sem 

volt. Ingeinket repegettük szét és elkötöttük bajtársunk lábát és karját 
tőben, hogy minél kevesebb vérvesztesége legyen. 

Erdélyi élt és öntudatánál volt. Kérdezte: 
— Mi van velem? 
Nagyon hosszúnak tűn t az út Tolnatamásiig. Útközben Jóska vizet 

és cigarettát kért. Szenvedett! Állandóan azt kérdezte, mi van vele? 
Nem érzi a lábát! Kérte, nyomjam meg. 

— Nyugodj meg, Jóskám. Nincs semmi baj ! Meg fogsz gyógyulni — 
vigasztaltam s ingemet bevizeztem és azzal törölgettem meg az arcát. 
Csupasz felsőtestemmel álltam mellette és nagyon fájt a szívem. 

89 HL. HM. 1948/ált. 439 297. sz. 
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— A főorvos urat keresem! — mondtam, amikor beértünk a kapos
vári kórháziba. — Behoztam egy aknaszedő katonát, akinek se keze, 
se lába. Szíveskedjenek segíteni, hogy életben maradjon. 

A műtét háromnegyed ötig tartott, de nem tudtak már rajta segí
teni. Erdélyi József, 22 éves kőröshegyi lakos, 1945. május 15-én meg
halt a kaposvári kórházban, a 2095. sz. alatt volt a felvételi naplóba 
beírva."90 

Egy korabeli halotti értesítésben olvasható: ,,A 2. honvéd önálló 
aknakutató század parancsnoka fájdalomtól megtört szívvel tudatja, 
hogy hőn szeretett bajtársaink 1947. március 27-én délelőtt 12 órakor 
és 28-án délelőtt 12 órakor kötelességük hű teljesítése közben akna-
robbantástól hősi halált hal tak. . ." Ezután hat név felsorolása követ
kezik és a bajtársak búcsúszavai: „ . . .szent fogadalmat teszünk, hogy 
az általuk végzett újjáépítést törhetetlen akarattal mi tovább folytat
juk." 

E tragikus szerencsétlenség egyik áldozatának özvegye, Sostorics 
Sándorné így emlékezik: 

„Amikor a helyszínre értem, hatalmas robbanás helyét láttam, egy 
gödröt, ahol nem lehetett mást látni, csak emberroncsokat. Én akkor 
6 hónapos terhes voltam. Nem lehet ezt így elmondani! Rettenetes és 
borzasztó, hogy milyen érzés, mikor egy anya terhes, gyermeket vár 
és nincs apja, nincs aki segítse a nevelését és csak arra gondoltam, 
hogy születendő gyermekem sohasem fogja már látni az édesapját."91 

Grósz József tizedes sebesülésének történetét a következőképpen 
mondja el: 

„1945. május 12-én sebesültem meg. Ez úgy történt, hogy a Rinya-
patakba egy mozdony volt beledöntve. Kiemeléséhez előbb az elakná
sított környéket kellett mentesíteni. A magas bozótban nem vettem 
észre, s ráléptem egy üvegaknára. A robbanás mindkét lábamat fel
hasította. A bajtársak azonnal segítségemre siettek. Bevittek Nagy
atádra, ahol egy bolgár orvos elsősegélyben részesített. Utána a kapos
vári kórházba kerültem. Soha nem felejtem el, hogy a 3666. akna 
robbant fel alattam, vagyis a baleset bekövetkeztéig 3665 aknát szed
tem fel és mentesítettem."92 

Az aknaszedés során számos katona áldozta fel életét. Becslésünk 
szerint számuk meghaladta a kétszázat. 

Az egyszerű honvédek, tiszthelyettesek és tisztek hőstetteiről és hősi 
haláláról a magyar dolgozó nép mindenkor megrendülten és mély há
lával emlékezik meg. Nélkülük elképzelhetetlen lett volna a békés al
kotómunka megindulása, de talán az volt részükről a legnagyobb áldo
zat, hogy életük naponkénti kockáztatásával tízezrek életét mentették 
meg.93 

90 Lásd a 80. sz. jegyzetet. 
91 Az irat özv. Sostorics Sándorné tulajdonában. (Saját gyűjtés.) 
92 Lásű a 10. sz. jegyzetet. 
93 Az aknakutatás és hatástalanítás közben hősi halált halt katonáikról készített ki

mutatást lásd az 1. sz. mellékletben. 
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A tűzszerészek hősiessége mellé méltán sorakozik fel azoknak a ka
tonáknak a munkája, akik a magyar folyók és tavak, a közlekedés e 
fontos területeinek biztonságossá tételével érdemelték ki a megbecsü
lést. Ezek a katonák az újjáépítő magyar folyami flottillához tartoztak. 

7. A magyar folyami flottilla bekapcsolódása az aknamentesítés 
munkájába94 

A fegyverszüneti szerződés értelmében a magyar kormány köteles 
volt gondoskodni a vízi utak aknamentesítéséről és hajózhatóvá téte
léről. Ez tette szükségessé a flottilla létrehozását. 

A felállításra kerülő demokratikus folyamőrség zömét az újpesti volt 
folyamőrségi szertár egykori legénysége képezte. Hozzájuk csatlako
zott a „Csobánc" vontatóhajóról a szovjet csapatokhoz átallt Egri Jenő 
zászlós hat-nyolc katonájával. Ezek a folyamőrök először a gödöllői 
gyűjtőtáborba kerültek, ahol szolgálattételre jelentkeztek az alakuló
ban levő demokratikus honvédségnél. A debreceni Pavilon-laktanyá
ba történt bevonulás után létszámuk 27 főre emelkedett. Ekkor talál
kozott a kis csoport Dezsényi Miklós őrnaggyal, aki ez időben kezdte 
meg az új folyamőrség szervezését. 

Ebből a huszonhét emberből jött létre a demokratikus hadsereg hadi
hajós alakulata, Honvéd Hadihajós Osztály elnevezéssel. 

Az 1945. március 15-én létrehozott Hadihajós Osztály április 16-án 
települt át Budapestre, a rendelkezésére bocsátott régi óbudai folyam
őr laktanyába. A laktanya épülete viszonylag szerencsésen vészelte át 
az ostromot. Még 1944 októberében kapott egy bombatalálatot, de csak 
az ajtókat, ablakokat rongálta meg. Az első feladat az volt, hogy az 
épületeket rendbehozzák. 

Amikor már elfogadható körülményeket teremtettek a laktanyában, 
akkor kezdődött meg igazán a folyamőrség osztállyá szerveződése. 
Csakhamar nyilvánvaló lett, hogy az előírt létszámnak megfelelő állo
mányt igen nehéz lesz összetoborozni. Ez résziben a demokratikus ol
dalon megmaradt régi folyamőrök viszonylag kis számával volt ma
gyarázható (a volt horthysta dandár majdnem teljes állományával nyu
gatra vonult), részben pedig azzal, hogy a többi fegyvernemhez tar
tozó idősebb korosztályok egyidejűleg leszereltek. Elképzelhető, hogy 
ilyen kedvezőtlen körülmények között milyen jelentős volt a folyam
őrséghez való toborzás érdekében folyó intenzív felvilágosító politikai 
munka. A plakátokon meghirdetett bevonultatás és toborzás sikerrel 
zárult. Október 8-án a Hadihajós Osztály személyi állománya már 18 
tisztből és 181 katonából állt.95 A növekvő létszámmal azonban foko
zódtak a nehézségek a felszerelés és ellátás terén. Szükségessé vált a 

94 E fejezethez fe lhasznál tam ké t k o r á b b a n megje lent í r ásomat . — Elődök n y o m á b a n , 
Nehéz napok , küzde lmes esz tendők. A h o n v é d fo lyamőr flottilla tö r téne téből , Budapes t , 
1965.; Somogy m e g y e aknamentes í t ése , Sorsforduló, KaDOSVár. 1970. 80—103. o. 

95 Uo. — A lé t szánwiszonyok 1946-ban n e m vál toz tak lényegesen . E r r e vonatkozóan 
lásd a HL. HM. 1946/Ein. 5334. sz., f eb ruá r 5-ién ke l t je lentés t , amely szer int az összlétszám 
199 fő. 
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széthordott honvédségi ingóságok, technikai felszerelések felkutatása 
és összegyűjtése. 

Az eredmény — a szorgos munka ellenére — nem valami megnyug
tató képet mutatot t : összesen 3 rossz állapotban levő csónakmotort 
gyűjtöttek.96 Talán egyetlen fegyvernem sem szenvedett felszerelésben 
olyan súyos veszteséget, mint a folyamőrség. A horthysták és a nyi
lasok teljesen tönkretették a folyamőrség anyagi eszközeit. A hajóegy
ségek nagyobb részét a hitleristák elvitték, s amelyik hajóval nem bol
dogultak, azt elsüllyesztették. Vandái pusztításuk nem kímélte még a 
félig kész hajótesteket, a szerszámkészleteket, sőt a ladikokat sem. 
A nyugatra került magyar hajóállomány 60%-a Passaüban az ameri
kai csapatok zsákmánya lett. (Érdekességként említjük meg, hogy e 
hajókat az amerikaiak később átadták Nyugat-Németországnak. 1950-
ben a vízi járműveket a dagendorfi hajógyár 700 000 német márkáért 
megvételre ajánlotta fel a magyar államnak. A hónapokig elhúzódó 
tárgyalások végül is különböző okok miat t nem jár tak sikerrel.) 

Az aknakereső munka megindításához elsőrendű feladat volt a szer
tár, illetve a javítóműhely újjászervezése, ami szinte elháríthatatlan 
akadályokba ütközött. A romok közül néhány ócska kéziszerszámot 
sikerült kiválogatni. A visszaszivárgó régi szakmunkásgárda saját szer
számait hozta be a romos műhelyekbe, hogy az induláshoz szükséges 
alapfelszereléseket biztosítsák. Az öntevékeny munkának meg is lett 
az eredménye. November 6-án már felállítottak egy hajóács-műhelyt, 
amely Berkes Miklós alhadnagy parancsnoksága alatt megkezdte a 
ladikok és dereglyék javítását.97 

A Hadihajós Osztály hadrendje, alárendeltsége többször változott. 
Megalakulása időpontjában önálló egységként a Honvédelmi Miniszté
riumhoz tartozót. A Budapestre való beérkezés, majd az előírt szer
vezés végrehajtása és a létszám feltöltése után a Honvéd Hadihajós 
Osztály a következő feladatot kapta:9 8 

1. A szovjet dunai flottilla alárendeltségében közreműködni a Duná
nak a mágneses-indukciós aknáktól való mentesítésében. 

2. Önálló hatáskörbe végrehajtani a Balaton aknamentesítését. 
3. Felállítani az aknafigyelő és leszerelő állásokat a Dunán, a Szö

vetséges Ellenőrző Bizottság által elrendelt pontokon. 
4. Kiemelni a Dunába süllyesztett hajókat és biztosítani a hajózható 

tfízi utakat. 
E feladatok szervezési vállalkozásokat követelték meg. Az osztályt 

be kellett kapcsolni az új hadsereg újjáépítési áramkörébe. így a Hadi
hajós Osztály önállósága 1946 januárjában megszűnt és az osztályt 
munkavezetési és anyagi szempontból a műszaki hadosztályba utalták. 
1946. április 1-től 1947. szeptember l-ig már szervezettszerűen is a 

96 A begyűj tö t t mo to rok k i jav í tásá ra a HM 406 729,93 pengőt u ta l t k i . [HL. HM. 1945/ 
Ein. 31 420. sz.] 

97 HL. HM. 1945/Eln. 43 664., va lamin t 1153. SZ. 
98 Az 1945. decemberi honvédségi szerveziési rendelet a Hadibajós Osztályt megszün

tetendőnek tünteti fel. Ekkor dr. Tombor Jenő a SZEB-hez írt jelentésében javasolta a 
flottilla fenntartását — az itt felsorolt feladatok végrehajtása érdekében. Javaslatát a SZEB 
elfogadta. [Lásd HL. HM. 1945/Eln. 47 898. sz.] 
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műszaki hadosztály, illetve a Műszaki Vezetési Törzs alárendeltségébe 
tartozott. Ez idő alatt elnevezésüket is megváltoztatták „Hajós Osz
tályára, elhagyva a „hadi" jelzőt. A belső szervezés is megváltozott. 
Az új feladatoknak megfelelően, lényegében két — hajós és folyam-
biztosító — századra tagozódott. (E szervezés részletesebb adatait a 6. 
sz. táblázat szemlélteti.) E szervezési változásokkal szinte egyidejűleg 
a Balaton aknamentesítésének nagy munkájába fogtak. 

8. A Balaton aknamentesítése 

A Hadihajós Osztályból kikülönítettek egy balatoni aknakutató osz
tagot, amely Petneházy Zoltán százados és helyettese, Hernádi Ferenc 
hadnagy vezetésével 1945. június 2-án indult el munkaterületére. 

Először a Tihanyi-félsziget és a Szántód-i név környékén dolgoztak. 
Itt a németek mintegy 400 érintő aknát telepítettek." 1944 végén ezzel 
igyekeztek megerősíteni védelmi állásukat, hogy a Balaton átkelésre 
legkedvezőbb szakaszát arra alkalmatlanná tegyék. 

A folyamőrök néhány ladikból és horpadt pontonból nehézkes úszó
tagokat készítettek, amelyeket evezőkkel hajtottak. Mivel aknakereső 
kötéllel nem rendelkeztek, kénytelenek voltak azt sérült polgári ha
jókról leszerelt sodronykötelekkel helyettesíteni. Hídvégi János fő
törzsőrmester (jelenleg néphadseregünk főtisztje) elbeszélésében hű 
képet ad a munkáról: „Egyszerű, kezdetleges eszközökkel kezdtük el 
a munkát. Felszerelésünk, amelyet magunk gyűjtöttünk össze, néhány 
utász ladikból, kereső kötélből, csőrlőkből állt. Reggeltől estig dol-

Je len tés ke l t e 
1945 

A Bala tonból kifogott 
a k n á k száma A forrás jelzete 

J ú n i u s 21-ig 70 HM. 1945/eln. 30 412. 

Augusz tus 3-ig 80 HM. 1945/eln. 32 954. 

Augusztus 4-ig 87 HM. 1945/eln. 36 048. 

Augusz tus 25-ig 136 HM. 1945/eln. 36 048. 

Augusztus 30-ig 200 HM. 1945/eln. 36 582. 

Szeptember ? 240 Új Szó, 1946. aug. 4. 

99 HL. HM. 1945/Eln. 25 316. sz., valamint az Üj Szó, 1946. augusztus 4. sz. 
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goztunk. Mivel nem volt kezünkben az aknák telepítési terve, nekünk 
kellett az aknákat felderíteni. Délelőttönként 15—20 'kilométert evez
tünk, s naponta 8—10 aknát szedtünk fel."100 

A korabeli jelentések jó eredményekről számoltak be. 
Alig két hónap alatt 240 érintő aknát tettek ártalmatlanná. 
Nemcsak a hajózás vált így biztonságosabbá, hanem a felszínre 

hozott nagy mennyiségű robbanó anyagot kiválóan fel is lehetett 
használni az újjáépítési 'munkálatoknál. Egy hatástalanítás után szét
szedett érintőaknában 50 kg trotil volt, így az elért eredmény 12 000 
kg robbanóanyagot jelentett.101 A Tihanyi-félsziget környékét három 
méteres vízmélységig mentesítették. Ez azonban nem jelentette az 
aknaveszély megszűnését, hiszen az itt telepített 400 akna egy része 
(kb. 160 db) elszabadult a fenékhorgonyától és elsodródott a Balaton 
legtávolabbi részére is.102 

A felsorolt adatok önmagukért beszélnek, de természetesen nem 
tükrözik eléggé a munka veszélyességét. Minden akna kiemelésénél és 
hatástalanításánál fennállt a robbanás veszélye, ami valamennyi je
lenlevő pusztulásához vezethetett volna. így nem csoda, ha minden 
akna kiemelése komoly idegfeszültséget okozott. Jól példázza ezt az 
egyik balatoni aknakutató elbeszélése: egy alkalommal éppen egy fel
derített aknát emeltek ki a Balatonból csörlővel. Amikor az akna meg
jelent a víz felszínén, mindenkiben elhűlt a vér. Az emelőkötél pon
tosan egy ólomszarvra tekeredett rá, melynek elhajlítása robbanást 
okoz. 

A helyzetet az aknászmester mentette meg. Egy katonát gyorsan 
a vízbe küldött, aki szinte a saját testével fedezte az aknát, nehogy az 
a ladik oldalának ütődjön. A továbbiakban már nem volt szükség pa
rancsra. Az emberek úgy, ahogy voltak, ruhástól ereszkedtek a vízbe 
és féltő gonddal tekerték le a drótkötelet az aknáról, majd hatástala
nították. 

Amikor az osztag visszatért a kikötőbe, és a nagy idegfeszültség 
után megnyugodtak, az aknászmester jelentette az esetet a parancs
nokának és már élcelődve hozzátette: „Tessék elképzelni, ha valami 
történik, az egyetlen emelődarunk tönkrement volna!" 

A Balaton megtisztításával egyidőben végezték el a zalai és a so
mogyi partok szárazföldi aknamentesítését is. Még a háború ideje 
alatt a védelemre berendezkedett alakulatok sok taposóaknát raktak 
le a befagyott Balaton jegére, amelyeket a víz a déli partra sodort. 
A kaposvári honvéd kiegészítő parancsnokság jelentése szerint a par
ton és az iszapban feküdtek, és „felszedésük műszer nélkül lehetet
len".1^ 

A flottillások azonban nem ismertek lehetetlent, és megközelítően 

100 Akkor főtörzsőrmester, jelenleg a Magyar Néphadsereg alezredese. (Saját gyűjtés.) 
101 HL. HM. 1945/Eln. 26 582. sz. 
102 A nemzetközi tengerészeti jog előírása szerint a horgonyaitól elszakadt aknák 

önműködően hatástalanná kellett volna válni. Erre azonban nem minden esetben lehetett 
számítani, mert az aknák már régen víz alatt voltak, tömítéseik átnedvesedtek és test
zárlatot okoztak, ami a robbanótoépességüket továbbra is biztosította. 

103 HL. Pécsi 4. honvéd kerületi parancsnokság iratai. 1945/Eln. 402. II. sz. 
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200 000 taposóaknát szedtek fel. Az osztagnál ekkor következett be 
az első súlyos baleset. Június 28-án Fritz István őrvezető bal lábát egy 
felrobbanó akna leszakította. 

A balatoni aknakutató osztag munkáját dicséri, hogy aknamentesí
tés közben a Sió-csatornából kiemelték az elsüllyesztett AN 1. jelzésű 
aknász naszádot,104 valamint az elsüllyesztett .,Csendőr 1." és „Csendőr 
3." elnevezésű motorcsónakokat is. A Hadihajós Osztály javaslatára 
ezeket átadták a megalakult új demokratikus rendőrségnek.105 

Az aknakutató munka a téli hónapokban szünetelt, de a tűzszeré
szek akkor sem pihentek. A sérült úszótestek helyreállításával foglal
koztak és szakmai továbbképzésen vettek részt. Készültek a tavasszal 
ismét meginduló munkára. Javították felszereléseiket és ismerkedtek 
a különböző víziakna típusokkal.106 

A szovjet parancsnokság a gyakorlati oktatásban képzett tengerész
tiszteket bocsátott az aknakereső részleg rendelkezésére. Kijavított, 
üzemképes állapotban megkapták a „Tünde" és a „Széchenyi" nevű 
balatoni hajókat is.107 

1946-ban folytatódott a gyakorlati munka. A flottilla az előre elké
szített terv alapján végezte a Balaton aknamentesítését. A mentesí
tendő vízterületet mezőkre osztották és ennek alapján hajtották végre 
az aknafelderítő, illetve aknamentesítő munkálatokat. (Lásd a 7. sz, 
táblázat.) 

Ebben az évben a Balaton északkeleti, majd 1947-ben a délnyugati 
részének az aknamentesítését végezték el. Rendkívül veszélyes és fá
radságos munkát jelentett a parti nádasok átfésülése. Itt meglehető
sen sok aknát találtak. 

A lápos területek aknamentesítése során egy — az ilyen munkánál 
szokatlan eset történt. Már éppen nekikészülődtek, hogy kiemeljenek 
egy éles aknát, amikor az egyik katona nagyot kiáltott. Mindenki der
medten arra nézett, amerre mutatott. Az első pillanatban arra gondol
tak, hogy valami botlódrótos aknát lát, hiszen a mocsaras területek 
ezekkel voltak tele. Amikor meglátták a rémület okát, még a parancs
nok is tanácstalan volt. Nem volt ott sem botlódrótos, sem tányér
akna, csupán egy jókora vízisikló teker ődött az akna oldalára. 

Idegességükben csak később vették észre, hogy mennyire veszélyes 
munkájuk volt, az elektromos hatástalanító berendezést ugyanis a víz 
tönkre tette. 

A folyamőrök csupán a lápos Kis-Balaton területén 15 aknát szed
tek fel, illetve hatástalanítottak.108 Siófok és Balatonszárszó aknamen
tesítésére — 1946-ban — 4750 munkaórát fordítottak.109 

Az új magyar hadsereg hadihajósainak kizárólagos érdeme, hogy a 
Balaton a hajózás, halászat és üdülés számára ismét biztonságossá vált. 

104 KL. HM. 1946/Eln. 43 413. sz. 
105 HL. HM. 1945/Eln. 32 957. SZ. 
106 Az aknaszedők magyarországi vizeken a következő aknatípusokkal találkoztak: 
a) ,,M"-akna — vízben megfigyelt, lehorgonyzott akna. 
b) „É", érintő akna — úszó, érintésre robbanó. 
c) ,,S", sodor akna — mágneses indukciók alapján működik. A háború ideje alatt 

repülőről telepítették, illetve dobták vízbe. 
107 HL. HM. 1946/Eln. 33 413. sz. 
108 Györgypál László: Műszaki csapataink az újjáépítésben. Honvéd, 1947. 4. sz. 
109 HL. HM. 1946/Eln. 25 760. sz. 
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9. A Duna aknamentesítése 

A tavi hajózás mellett a folyami hajózás is megbénult. Ennek tu
lajdonképpen három oka volt: 

1. az aknaveszély, 
2. a hídroncsok, 
3. a hajóállomány pusztulása. 
A Hadihajós Osztály 1945. május 28-án kelt jelentéséből kitűnik, 

hogy a Duna aknamentesítése már az_ ország teljes felszabadítása előtt 
megkezdődött. A német fasiszta hadvezetőség a Dunát, mint fontos 
nemzetközi és stratégiai útvonalat, arra használta fel, hogy Kelet- és 
Délkelet-Európából az olajat és más értékes nyersanyagokat hátra
szállítsa, illetve fegyvert, lőszer, élelmiszert, azaz mindennemű után
pótlási anyagot szállítson a harcoló csapataihoz. 

Ennek a hadászatilag fontos útvonalnak a zavarására és bénítására, 
1944 júniusában az angol—amerikai bombavetők rendszeresen aknásí
tották a magyar Duna-szakaszt. Hat hónap alatt mintegy 1500 mágne
ses-indukciós aknát dobtak le a szűk és gázlós hajóutakba. A Duná
nak aknákkal való lezárása sikeres volt, mert a folyamon közlekedő 
hadi- és kereskedelmi hajók egymás után robbantak fel és valóság
gal rettegésben tartották a fasiszta német és magyar kereskedelmi 
forgalmat és hajózást.110 

A Duna 424 km hosszúságú magyar szakasza is el volt aknásítva, 
amit — megfelelő technikai eszközök hiányában — a Hadihajós Osztály 
nem tudott hatástalanítani. Ezért ezt a feladatot a szovjet dunai flot-
tila rombolónaszádjai végezték. Ezek a hajók a Duna hajózási útvona
lát 15—20-szor fésülték át, mindaddig, míg az aknaveszély feltételez
hetően megszűnt. A fokozott óvatosság azért vált szükségessé, ,mert 
az angolszász mágneses-indukciós fenékajmák közül elég sok időzítve 
volt, és esetleg csak többszöri áthaladás után robbant fel. Voltak ezek 
között még akusztikus aknák is, melyeket viszont az áthaladó hajók 
hajócsavar-zöreje robbantott fel. 

A Honvéd Hadihajós Osztály kezdetben aknafigyelő őrsökkel vett 
részt a Duna aknamentesítésében. A magyar aknafigyelő őrsök be
mérése alapján a szovjet flottila rombolónaszáHjai kb. 1000 aknát 
semmisítettek meg.111 Később a Szövetséges Ellenőrző Bizottság hadi
tengerészeti osztálya utasította a magyar Hadihajós Osztályt, hogy ha
jókkal is kapcsolódjék be a mágneses-indukciós aknák megsemmisíté
sébe. A feladat végrehajtásához azonban biztosítani kellett a legfon
tosabb előfeltételt: alkalmas vontatónaszádot kellett beszerezni. A 
feladat a Hadihajós Osztályra hárult, s végrehajtásában közreműködött 
az osztály műszaki .szolgálatának vezetője, Jánosa Sándor alezredes 
és üzemvezetője, Bognár Jenő százados, akik már a felszabadulás előtt 
is ezekkel a kérdésékkel foglalkoztak a Haditechnikai Intézetben. 

Minthogy ebben az időpontban fémből készült hajók demagnetizá-

110 Aknafigyelő utasítás a folyami flottilla számára, 1952. 3. o. Ideiglenes aknász-utasí-
tás a folyami flottilla számára, 1953. 3—4. o. 

111 Uo. 
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lása Magyarországon nem volt lehetséges, nem maradt más hátra, 
mint a szükséges vízi járműveket fából megépíteni. A faanyagot a 
Hadihajós Osztály műszaki közegeinek útmutatásai alapján a bakonyi 
erdőgazdaságban termelték ki. A hajók megépítése 1947 tavaszán az 
óbudai laktanya udvarán kezdődött meg. A Szövetséges Ellenőrző Bi
zottság rendeletére a Közlekedési Minisztérium 2 db 75 LE-s Láng
motort bocsátott az osztály rendelkezésére. A hajók F AM 1. és F AM 
2. (fatestű aknászmotoros) elnevezést kapták és a szovjet dunai flot
tilla aknaromboló naszádjaival együtt részt vettek a Budapest alatti 
Duna-szakasz mágneses-indukciós aknáktól112 való megtisztításában. E 
munka lényegében 1947 végén fejeződött be. 

1947 végén kérdésessé vált a flottilla további léte. Felmerült ugyan
is, hogy korszerű viszonyok között szükség van-e a folyami flottillá
ra? Egyesek nem látták szükségesnek önálló folyami alakulat fenn
tartását. A flottilla munkáját műszaki, illetve utászalakulatokkal akar
ták helyettesíteni. Döntő érvük az volt, hogy az aknamentesítési mun
kák nagyjából befejeződtek, s az évek óta víz alatt levő, érzékeny 
műszerű aknák tönkrementek, tehát a hajózás számára nem veszé
lyesek. 

A flottilla fenntartása mellett kardoskodóknak be kell bizonyíta
niuk a hadihajós szakemberek állítását, hogy az évek óta víz alatt 
levő aknák robbanásveszélyesek és ennek következtében a további 
aknakutatást végző folyamőrség a korszerű hadsereg fontos részét 
képezi. Ez utóbbival kapcsolatban igen sok vitacikk és tanulmány je
lent meg, és ezekben általában a hadihajózás fenntartása mellett fog
laltak állást. 

Tarkányi főhadnagy egy új aknakereső műszert készített, amellyel 
december 21^én Szászhalombattán kísérletet hajtottak végre. Egy in
dukciós aknának kiszerelték a pulzusszámláló óráját, amelyet a par
ton helyeztek el és azt egy kábellel összekötötték a víziben levő akná
val. Fölébocsátották a keresőszerkezetet, amelyben az indukált áram 
pulzásrezgés száma működésbe hozta az impulzusszámláló órát. Az 
akna felrobbant és ezzel bebizonyosodott, hogy a gyújtófej az akna 
legkényesebb része és maga az akna is robbanóképes. 

A szászhalombattai kísérleti robbantás és a vita minden tekintet
ben igazolta a szakemberek állítását és ezzel új alapot teremtettek a 
hadihajós alakulat további fejlesztésére. 

* 

Az Ideiglenes Magyar Nemzeti Kormány felhívása alapján szerve
zett új magyar hadsereg antifasiszta, demokratikus feladatok megol
dására született. E hadsereg gyakorlati tevékenysége azt igazolja, hogy 

112 Az angol repülőgépekről ledobott mágneses aknák következtében 1944 húsvétjától 
az ősz végéig kb. 200 vontató-, személyszállító és úszóhajó pusztult el. A matrózok állandó 
rettegésben várták, hogy hajójuk melyik pillanatban kerül az akna mágneses előterébe 
A mágneses aknákat két méretben (460 és 760 kg-os), azonos szerkezettel alkalmazták. 
A mágneses erőtér változása hozta működésbe. 
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valóban mindent megtett a sajátosan, katonai, az új magyar népi állam 
előtt álló célok megvalósítása érdekében. 

A felszabadult magyar területeken alapvető feladatként jelentke
zett a termelő munka beindítása. Az ország akkori gazdasági helyzete 
ezt nem csak megkövetelte, de akadályozta is. A magyar nép önfel
áldozó, minden erejét megfeszítő munkájáról az e kort tárgyaló gazda
ságtörténeti munkák plasztikus képet festenek. Kevés szó esett azon
ban arról, hogy az új magyar hadsereg minden erejével Magyarország 
új j építése szolgálatában állott. 

Nem volt célunk, hogy bemutassuk a hadsereg egészének az újjá
építésben betöltött szerepét, csupán arra törekedtünk, hogy felvázol
juk a hadsereg tevékenységének egy részét, amelyet az ország száraz
földi és vízi területeinek aknamentesítése során végzett. Az aknamen
tesítés jelentőségét növeli, hogy az életbiztonság megteremtése mel
lett hozzájárult a földosztáshoz, a mezőgazdasági termelő munka fel
tételeinek megteremtéséhez; a közúti forgalom megindításához; ipari 
célokra alkalmas robbanóanyag biztosításához, a romeltakarítási, bá
nyászati munka megkezdéséhez. 

Az újjáépítés minden résztvevőtől lemondást, gigászi erőfeszítést 
követelt. Ez katonáinkra is vonatkozott, elsősorban az aknakutatókra, 
tűzszerészekre, akik tevékenységük minden percében a halállal néz
tek szembe. A veszélyességet fokozta, hogy rossz technikai és anyagi 
ellátás mellett végezték társadalmilag szükséges munkájukat. 

A magyar nép mindig szeretettel fog emlékezni az aknamentesítés 
során kapott szovjet, ibolgár segítségre és azokra a magyar katonákra, 
akik életüket kockáztatva hozzájárultak a magyar újjászületéshez. 

1. sz. melléklet 

Az aknakutatás hősi halottai 

Név, rendfokozat 
E l h , i l á l o z á s 

Név, rendfokozat 
ideje helye 

1. Ali János Gábor honvéd 1946. IV. 27. Gyöngyösoroszi 
2. Amelza Ádám honvéd 1945. V. 22. Nagybajom 
3. Andok István törzsőrmester 1947. III. 27. Székesfehérvár 
4. Asztalos István szakaszvezető 1945. XI. 12. Alsóregmec 
5. Bajzát József szakaszvezető 1945. VI. Alsóregmec 
6. Bakó Gábor honvéd 1946. IV. 11. Ludovika Akadémia 
7. Bakó Lajos őrvezető 1946. III. 13. Bajna 
8. Balogh Sándor Imre őrmester 1945. VI. 24. Pálmonostor 
9. Barócsi Sándor szakaszvezető 1945. IX. 11. Mérk 

10. Berkó István honvéd 1946. IV. 27. Gyöngyösoroszi 
11. Blaskó István honvéd 1946. V. 9. Budapest 
12. Blaskó József honvéd 1945. V. Adony 
13. Bogyó András őrmester 1947. IV. 24. Börgönd puszta 
14. Borbély János honvéd 1945. V. 5. 
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N é v , rendfokozat 
e l h a l á l o z á s 

N é v , rendfokozat 
ideje helye 

15. Borsai I s tván őrmes ter 1945—1946. 
16. Bugyi I s tván szakaszvezető 1946. V. 2. Nagykőrös 
17. Csuty Lajos ő rmes te r 1946. VII . 9. Adony 
18. Daróczi Sándor szakaszvezető 1945. IX . 11. M é r k 
19. Diriczi J á n o s törzsőrmester 1946. I. 17. Mérk 
20. Dlirják A n d r á s honvéd 1946. IV. 11. Ludov ika Akadémia 
21. Domonkos Gyula honvéd 1945. VI. 19. Nagybajom 
22. Dorobina A n t a l szakaszevezető 1948. IX. 22. Budapes t 
23. Dudás I m r e szakaszvezető 1945. VII . 25. Sz i rma 
24. Egei Elek főtörzsőrmester 1948. I. 7. Mesztegnyő 
25. E lha r t I s tván honvéd 1945. XI . Tácz 
26. Eőry I s tván szakaszvezető 1948. I I I . 6. Bala tonfőkajár 
27. Erdélyi József őrvezető 1945. V. 15. Szabadhidvég 
28. Faludi László őrvezető 1945. VIII . 3. Hon t 
29, F a r k a s Fe renc honvéd 1946. XI . 26. Kápo lnásnyék 
30. Fehé r A n t a l ő rmes te r 1945. IV. 27. Feldelező 
31. Feke te József honvéd 1945. V. 23. Nagyba jom 
32. Feke te Káro ly honvéd 1945. VIII . Fü le 
33. F lór ika Sándor őrvezető 1946. II. K á b a 
34. Főcén Mihá ly szakaszvezető 1945. VII . 14. Börgöndpusz ta 
35. Fü löp I s tván honvéd 1945. VI. Börgöndpusz ta 
36. Fü löp József honvéd 1945. VI. Börgöndpusz ta 
37. Gajdácsi László őrvezető 1945. XI . 22. Mezőszentgyörgy 
38. Gál I s tván tö rzsőrmes te r 1947. III . 27. Budapes t 
39. Gát i Bá l in t őrvezető 1945. VII . Börgöndpusz ta 
40. Gáty József dr. százados 1945. Bécsikapu t é r 
41. Geisel P á l honvéd 1946. III . Tamás i 
42. G u c s m a n n Gyula ő rmes te r 1946. III . 12. Székesfehérvár 
43. György József szakaszvezető 1946. XII . 2. Budapes t 
44. György Miklós honvéd 1945. IV. 27. Feldelező 
45. Hacsi J á n o s honvéd 1945. VII . 25. Sz i rma 
46. Harangozó Fe renc t izedes 1946. V. 7. 
47. H a r e u d e r (Hazenauer) J ános 

honvéd 
1946. IV. 11. Ludov ika Akad. 

48. Horvá th Albe r t honvéd 1945. VI. 7. 
49. Horvá th I s tván t izedes 1946. X. 4. Alsónémedi 
50. Horvá th I s tván t izedes 1946. XI . 1. Budapes t 
51 . Horvá th J á n o s honvéd 1946. I V Sopron 
52. Horvá th Mihály t izedes 1946. VI. 5. Ba lassagyarmat 
53. Horvá th S á n d o r honvéd 1946. IV. 11. Ludov ika Akad. 
54. Húsz J á n o s őrvezető 1945. VII . Börgöndpusz ta 
55. J ab lanszky P á l szakaszvezető 1946. VI . 6. Gárdony 
56. J a s p e r György őrvezető 1945. VI. 20. Vokány vá. 
57. P . Józsa I m r e a lhadnagy 1945. VII . 30. H a j d ú n á n á s 
58. Juhász Fe renc honvéd 1945. XI . 3. Drávaszabolcs 
59. Juhász Géza honvéd 1945. X I . 3. Drávaszabolcs 
60. Kál la i Pé t e r honvéd 1945. V. 29. Gyermely 
61. K a r á b a J á n o s honvéd 1946. I I . 25. 
62. K a r a k a s Mihá ly ő rmes te r 1946. IX. 17. Miskolc 
63. K a r d o s J á n o s tö rzsőrmes te r 1946. VII . Szolnok 
64. K á s a I s tván t izedes 1945. IV. 27. Fe ldebrő 
65. Kasza Mihály tö rzsőrmes te r 1945. XI . 27. G y o m a 
66. Kaszás J á n o s t izedes 1946. VII . 15. 
67. Kiss Dánie l tö rzsőrmes te r 1946. XI I . 4. X. ker . Rend. 

kap . 
£68. Kiss I m r e honvéd 1946. VIII . 7. Har sány 
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Név, rendfokozat 
E l h a l á l o z á s 

Név, rendfokozat 
ideje helye 

69. Kiss József t izedes 1945. VIII . 29 Nagyba jom 
70. K l e m m Vilmos ő rmes te r 1946. VIII . Nagy bér ie rdő 
71. K o m p i s György honvéd 1947. VI. 20. Sárszentágota 
72. Id. K o n r á d Fe renc honvéd 1945. IV. 21. Budafok 
73. Koshán László honvéd 1946. IV. 11. Ludov ika Akad. 
74. Kovács Béla ő rmes te r 1947. VI. 20. Sárszentágota 
75. Kovács. Fe renc szakaszvezető 1947. X I . 12. Bácsa lmás 
76. Kovács Fe renc t izedes 1947. XI . 7. Sopron 
77. Kovács I m r e aknaszedő 1945. V. A b d a 
78. Kovács I s tván honvéd 1945. XI . 3. Drávaszabolcs 
79. Kovács I s tván honvéd 1946. IV. 11. Ludovika Akad. 
80. Kovács J á n o s honvéd 1946. IV. 1. Fü lek 
81. Kovács Miklós honvéd 1946. VI. 6. Gá rdony 
82. Kovács Zol tán szakaszvezető 1945. X I . 12. Alsóregmec 
83. Köteles: I s tván honvéd 1946. IV. 27. Gyöngy ösoroszi 
84. Kővár i Béla főtörzsőrmester 1946. VI. 6. Gá rdony 
85. Kövesdi J á n o s honvéd 1946. III . 13. Baj n a 
86. Kujbus György József őrvezető 1945. VII . 31. Polgárdi 
87. Lagzi I s tván h o n v é d 1945. IX. 25. Csepel 
88. Laka to s J á n o s ő rmes te r 1946. V. 2. Nagykőrös 
89. Léde rma je r Lajos törzsőrmester 1945. XI . 24. Nagybajom 
90. Lengyel László törzsőrmes ter 1945. IX. 17. 
91. 
92. 

L ieber József 1945. IV. Győr 
Debrecen 

91. 
92. Magyar József törzsőrmester 1948. IX. 25. 

Győr 
Debrecen 

93. Magya r Lajos ő rmes te r 1945. V. 31. Csurgó 
94. Ma lmos Fe renc honvéd 1945. VIII . 27, Nagyba jom 
95. M a r e k J á n o s szakaszvezető 1947. XI I . 25. Fer ihegyi r ep t é r 
96. M a u r e r J á n o s t izedes 1945. VII . 27. Nagyba jom 
97. Ma tu l József ő rmes te r A d ony 
98. Matyisz K á l m á n őrvezető 1946. VII . 13. Soroksár 
99. M a x i m u s I s t v á n honvéd 1945. XI . 4. Mezőkeresztes 

100. Mayer N á n d o r szakaszvezető 1945. V. 29. 
1945. IX. 25. 

Gyermely 1945. V. 29. 
1945. IX. 25. Sérülésébe 

101/ Mélykút i Mihály ő rmes te r be leha l t 
102. M e n y h á r t J á n o s honvéd 1946. IV. 27. Gyöngy ösoroszi 
103. Mészáros György őrmes ter 1945. V. 22. Nagybajom 
104. Mészáros Gyu la honvéd 1946. VI. 18. 
105. Meszterics I s tván honvéd 1945. VIII. 4. 
106. Meződi Káro ly szakaszvezető 1946. VII . 27. Alsóregmec 
107. Miklós Lajos szakaszvezető 1945. VII . 20. Esz tergom 
108. Molnos Gyu la a l h a d n a g y 1948. I. 7. Mesztegnyő 
109. V. Molná r József őrvezető 1945. VII. Tácz 
110. Motill József ő rmes te r 1945. V. 21. 
111. Müller I s tván honvéd 1946. IV. 11. Ludov ika Akad . 
112. Nagy Bál in t p . a. 1945. X. 27. G y o m a 
113. Nagy I s tván h a d n a g y 1947. III . 27. Székesfehérvár 
114. Nagy K á l m á n t izedes 1945. VIII . 4. 
115. Nagysági J á n o s hadnagy 1945. IX. 22. 
116. Nemesfalvi Vendel tűzszerész 1945. IV. Győr 
117. Nesz György honvéd 1945. VI. 20. Vokány 
118. Neubaue r Rezső t izedes 1946. IV. 25. Székesfehérvár 
119. Nyir i József honvéd 1945. VIII . 3. H o n t 
120. Orbán Elek ő rmes te r 1947. III . 27. Székesfehérvár . 
121. Orbán Fe renc szakaszvezető 1946. IV. 11. Ludov ika Akad . 
122. Oszlár Béla honvéd 1946. III . 2. 
123. ö r i József J á n o s őrvezető 1946. IV. Sopron 
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Név, rendfokozat 
E l h a 1 á 1 o z á s 

Név, rendfokozat 
ideje helye 

124. P a d k o r s á k J á n o s honvéd 1945. VIII . 17. 
125. Paks i I s tván szakaszvezető 1946. IV. 26. Törökbál in t 
126. Pa l lag i Lajos ő rmes te r 1945. V. Székesfehérvár 
127. P a p p Fe renc honvéd 1946. IV. 11. Ludovika Akad . 
128. P a p p I s tván honvéd 1945. IX. 6. Nagybajom 
129. P é k József szakaszvezető 1945. VII . 6. Nagybajom 
130. Pelsőczi P á l t izedes 1946. IX. 10. Nagyté tény 
131. Pe tő M á r t o n honvéd 1945. IV. 2. Miskolc 
132. P i n t é r Fe renc honvéd 1945. VI. 20. Vokány vá . 
133. Pisch József t i sz thelyet tes 1946. VI. T á r k á n y 
134. Podvacsek J á n o s fűzszerész 1945. VII . 17. Bácsa 
135. Po lgá r Fe renc honvéd 1946. IV. 25. Székesfehérvár 
136. Pomáz i Tibor ő rmes te r 1945. X. 27. Gyoma 
137. P . Posa I m r e a lhadnagy 1945. VII . 30. H a j d ú n á n á s 
138. Ra jna i Géza főtörzsőrmester 1947. III . 31. Bolondvárpusz ta 
139. R iba Lajos honvéd 1945. VIII . 29 Nagybajom 
140. Schni tz I s tván őrvezető 1946. IV. 25. Székesfehérvár 
141. Schne i lner Rudolf őrvezető 1947. I I I . 28. Zámoly 
142. Schrauf J á n o s honvéd 1945. VI. Zámoly 
143. Somogyi József 1946. V. Nagybajom 
144. Soós Sándor őrvezető 1945. VIII . Polgárdi 
145. Soós József őrvezető 1945. V. 31. Csurgó 
146. Sostorics Sándor ő rmes te r 1947. I I I . 27. Székesfehérvár 
147. Sörös F e r e n c honvéd 1945. X. 18. Hont 
148. S taub I s tván honvéd 1946. V. 9. Budapest 
149. Sümegi Sándor szakaszvezető 1945. VIII . 29 Nagyba jom 
150. Sütő József szakaszvezető 1945. VII . Börgöndpuszta 
151. Szabó Béla őrmes ter 1946. VI. Kislőd 

(Farkasgyepű> 
152. Szabó Lajos tö rzsőrmes ter 1947. II . 7. Veréb 
153. Szalay Dezső a lhadnagy 1946. VII . 25. Fe ldebrő 
154. Szalay Fe renc őrvezető 1945. XI . 27. Iharosberény 
155. Szálai Vince honvéd 1945. XI . Tácz 
156. Szántó Béla ő rmes te r 1946. VI. Farkasgyepű 

(Városi őd) 
157. Szécsi Dávid honvéd 1945. VII. 30. Ha jdúnánás 
158. B. Szekeres László szakaszvezető 1947. III . 27. Székesfehérvár 
159. Széki I s tván (János) törzsőrmester 1946. V. 9. Budapes t 
160. Szemán P á l honvéd 1945. XI . 12. Alsóregmec 
161. Szilágyi J ános t izedes 1947. II. 7. Veréb 
162. Szilágyi Sándor honvéd 1945. VII . 15. Székesfehérvár 
163. Szilvási Balázs tűzszerész 1946. II. Soly 
164. Szurovcsák József ő rmes te r 1945. VI. 19. Nagybajom 
165. Tacsi Miklós honvéd 1945. VII . 30. Hajdúnánás" 
166. Takács Lajos ő rmes te r 1946. IV. Sopron 
167. T a n d l e r I s t v á n őrvezető 1945. VII . 31. Esztergom 
168. Tarca l i Dezső honvéd 1946. I I I . 26. Seregélyes 
169. Temesvár i Dömötör A. főhadnagy 1946. IV. 11. Ludovika Akad.. 
170. Toka Fe renc tö rzsőrmes te r 1945. VIII . 13 
171. Tóth Fe renc őrvezető 1946. IV. 11. Ludovika Akad~ 
172. Tóth Gábor t izedes 1945. VII . 30. H a j d ú n á n á s 
173. Tó th K á l m á n tö rzsőrmes te r 1945. XI . 3. Drávaszabolcs 
174. Tóth Lajos főhadnagy 1945. VI. 26. Drávaszabolcs 
175. T r a p p György honvéd 1945. XI . 3. Drávaszabolcs 
176. Ugró József honvéd 1946. V. 2. Nagykőrös 
177. Vágusz J e n ő szakaszvezető 1947. III . 31. Seregélyes 
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Név, rendfokozat 
E l h a l á l o z á s 

Név, rendfokozat 
ideje helye 

178. Varga Mihály tűzszerész 1946. II. Győr 
179. Végvári Ferenc őrvezető 1946. VI. 18. 
180. Vékony László őrmester 1945. VII. 30. Hajdúnánás 
181. Vettoing Mihály honvéd 1946. IV. 11. Ludovika Akad. 
182. Viglási István törzsőrmester 1945. V. 22. Nagybajom 
183. Wandellár Ottó tűzszerész 1945. IV. Győr 
184. Zalecker Lajos őrvezető 1945. VII. 31. Esztergom 
185. Zsemler József honvéd 1945. IX. Balatonfőkajár 

Т И Б О Р Г Е Л Л Е Р Т : 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДОВ Р А З В Е Д К И МИННО-ВЗРЫВНЫХ 
З А Г Р А Ж Д Е Н И Й И П И Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х К О М А Н Д 

НОВОЙ ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ В 1945—1947 ГГ. 

Резюме 

В последний период второй мировой войны территория Венгрии тоже стала ареной 
оперативных боевых действий. В.ходе тяжелых боев была уничтожена большая часть 
экономических ресурсов, был парализован транспорт и сеть связь. Действующие вой
ска обеспечивали свои боевые действия сооружением инженерных заграждений, по
становкой минных полей. Под землю и на поверхность земли была заложена масса 
различных мин. Заминированные территории и после прекращения боев означали 
большую опасность для населения, а во многих местах препятствовали скорейшему 
началу восстановительных работ. 

Разминирование территории нашей родины начали освободительные советские и 
болгарские войска, для которых это было специфично военной задачей. В эти рабо
ты включились также и части венгерской армии, организованные и обученные для 
разведки минно-взрывных заграждений. 

Необходимость разминирования минных полей и удаления и обезвреживания не
разорвавшихся снарядов подтверждается политическим и экономическим значением 
этой деятельности. На большей части сельскохозяйственных угодий нашей страны 
из-за опасности взрыва невозможно было ни начать раздел земли, ни приступить 
к возделыванию. Героическая деятельность разведчиков-пиротехников и подрывников 
дала возможность начать созидательный труд. Своей работой они спасли жизнь мно
жества людей и большое количество материальных ценностей, и, применяя минно-
взрывное имущество, содействовали уборке развалин и возобновлению работы на шах
тах и рудниках. 

Разминирование-траление наших водных путей — Дуная и Балатона — проводили 
матросы заново организованной венгерской речной флотилии. Их деятельность по
зволила вновь начать судоходство и рыболовство. 

Разминирование минных полей и минно-подрывные работы требовали от минораз-
ведчиков, пиротехников большой отваги, более того, во многих случаях им приходи
лось жертвовать своей жизнью. Деятельность наших разведчиков, специалистов по 
подрывному делу, которую они проводили со слабым снаряжением и в условиях 
плохой обеспеченности, вызвала большую признательность со стороны населения. 
Опасность их работы документируется такими фактами, что в обсуждаемый период 
в ходе этой деятельности пало смертью храбрых почти 200 солдат, и сотни солдат 
пострадали, получив тяжелые ранения, и стали инвалидами на всю жизнь. 
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TIBOR GELLERT: 

TÄTIGKEIT DER MINENSUCH-
UND FEUERWERKERFORMATIONEN DER NEUEN UNGARISCHEN 

ARMEE IN DEN JAHREN 1945—1947 

Resümee 

In der letzten Periode des zweiten Weltkrieges ist auch Ungarn zum Kriegs-
gebiet geworden. Im Laufe der schweren Kämpfe ging ein großer Teil der 
wirtschaftlichen Kraftquellen des Landes zugrunde, Verkehrs- und Nachrichten-
nezt wurden lahmgelegt. Die Kampftruppen sicherten ihre Kampftätigkeit un
ter anderem durch technische Sperren, Minenfelder. Eine Unmenge von Minen 
wurden teils ober-, teils unterirdisch angelegt. Die verminten Gebiete bedeuteten 
auch nach Beendigung der Kampfhandlungen eine große Gefahr für die Be
völkerung und verhinderten an manchen Stellen den ehebaldigsten Beginn des 
Wiederaufbaus. 

Die Entminung Ungarns — diese eigenartig militärische Aufgabe — haben 
die befreienden sowjetischen und bulgarischen Formationen begonnen. Später 
haben sich in diese Arbeit auch die zu diesem Zweck organisierten und aus
gebildeten Formationen der neuen ungarischen Armee eingeschaltet. 

Die Notwendigkeit der Entfernung der Minen und Geschoße beweisen auch 
ihre politische und wirtschaftliche Bedeutung. Auf einem großen Teil des 
landwirtschaftlichen Gebietes des Landes konnte wegen der Explosionsgefahr 
weder der Boden aufgeteilt, noch bearbeitet werden. Das heldenhafte Stand
halten der Minensucher und Feuerwerker ermöglichte es, mit der produktiven 
Arbeit zu beginnen. Mit ihrer Tätigkeit haben sie Menschenleben und große 
Mengen von materiellen Werten gerettet. Und mit Sprengmaterial haben sie 
zu den Aufräumungsarbeiten und zum Beginn der Arbeit in den Bergwerken 
beigetragen. 

Die Entminung der Gewässer des Landes — der Donau und des Plattensees 
— haben die Matrosen der neuorganisierten ungarischen Flußflottille durch
geführt. Ihrer Tätigkeit war ez zu danken, daß Schiffahrt und Fischerei wieder 
einsetzen konnten. 

Die Minenräumung und Entschärfung erforderten von den Leuten helden
haftes Standhalten, oft sogar das Leben. Ihre Tätigkeit, die sie mit mangel
hafter Ausrüstung, bei spärlicher Versorgung verrichteten, hat ihnen große An
erkennung seitens der Bevölkerung verschafft. Wie gefahrvoll ihre Arbeit war, 
das beweist der Umstand, daß im besagten Zeitraum ungefähr 200 Soldaten 
dabei den Tod fanden und mehrere hundert schwere Verletzungen davontrugen 
und ~fürs ganze Leben zu Krüppeln wurden. 

Die Studie will den noch lebenden, sowie den bereits toten Minensuchern 
und Feuerwerkern, die in großem Maße dazu beigetragen haben, daß im Lande 
das Leben wieder beginnen konnte, ein Denkmal setzen. 

Эта статья написана в память погибших, и с тем, чтобы воздать заслуженную 
честь оставшимся в живых миноразведчикам, пиротехникам, подрывникам, которые 
в большой мере содействовали началу новой жизни в нашей стране. 



K Ö Z L E M É N Y E K 

EGY 1848-AS HONVÉDZÁSZLÖ UTÓTÖRTÉNETE 

KOVÄSSY ZOLTÁN 

A honvédcsapatok 1849-es kapitulációja során Világosnál, Zsibónál, 
Borosjenőnél és másutt, valamint Munkács, Arad, Pétervárad, majd 
Komárom feladásakor több alakulat zászlóját — olykor csak a zászló-
rúdra tűzött szalagot — sikerült elrejteni. Az ily módon megmentett 
zászlókat az 1867-es kiegyezésig természetesen t i tokban rejtegették, 
hiszen őrzőikre súlyos börtönbünetést várt, ha az osztrák hatóságok 
a rejtegetésről tudomást szereztek. A kiegyezés utáni években az 
egyes megyék hon védegyletéhez egyre-másra futottak be a jelen
tések a megmentett és titokban megőrzött honvédzászlókról, amelyek 
végül is valamelyik közgyűjteménybe, megyei levéltárba, vagy mú
zeumba kerültek; többségüket a Nemzeti Múzeumnak adták át to
vábbi megőrzésre. Ez a folyamat, ha az 1860-as évek végére elérte 
is csúcspontját, nem szakadt meg a századfordulóval sem. Egyre csök
kenő számban, de előkerültek 1848—49-es hadi zászlók az 1920— 
30-as években, sőt az 1940-es évek elején is. Néhány családi ereklye
ként őrzött 48-as zászlótól, zászlószalagtól pedig csak a felszabadulás 
utáni években váltak meg tulajdonosaik.1 

1967-ben a Hadtörténeti Múzeum megvásárolt a Máramarosszigetről 
még az első világháború után Budapestre költözött Szilágyi Mihály 
özvegyétől egy erősen szakadozott és hiányos, szabványos 1848—49-es 
honvédszálót.2 A hadtörténelem tárgyi emlékeiről, köztük a hadi 
zászlókról — az írásos emlékekkel ellentétben — közvetlenül rendsze
rint nem állapíthatók meg az eredetükre, történetükre utaló adatok, 
és azok sokszor csak igen hosszadalmas és körültekintő kutatással tár
hatók fel. Zászlóemlé'kek esetében természetesen a legfontosabb annak 

1 Az 1950—60-as években a Hadtörténeti Múzeum zászlógyűjteményéibe — többek között 
— a következő 1848—49-es zászlóemlékek kerültek be: az 1848—49-es délvidéki harcokban 
részt vett népfelkelő, v. nemzetőr alakulat zászlója (1958) ; a 9. honvédzászlóalj zászlójának 
foszlánya (1961) ; 2 db foszlány a 42. honvédzászlóalj zászlójából (1962) ; Bihar megyei nem
zetőrzászló (1967) ; a 42. honvédzászlóaljniak Szabó József őrnagy, zászlóaljparancsnok őrizte 
foszlánya (1968); a prácsai nemzetőrök zászlószalagja (1969). 

2 A zászló nyilvántartási száma: 0932/Z1. 
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a megállapítása, hogy az adott zászló mely alakulaté volt, és milyen 
ütközetekben hordozták azt. Az özvegy Szilágyi Mihálynétól a Had
történeti Múzeum zászlógyűjteményébe került zászlóról kezdetben — 
Szilágyiné elbeszélése alapján — csupán annyit lehetett bizonysággal 
megállapítani, hogy egy Máramaros megyei, illetve máramarosszigeti 
48-as honvédalakulaté volt, s a zászlót Szilágyi Mihály, nagyapjától, id. 
Szilágyi Jánostól örökölte. Id. Szilágyi János 1848—49-ben 16 éves 
ifjúként lépett be a honvédseregbe és részt vett Buda visszafoglalásá
ban is. A kiegyezés után közjegyző volt Máramar osszigeten és aktívan 
tevékenykedett a megyei honvédegyletben. A máramarosi honvédek 
közül ő élt a legtovább; lQlö-^ben halt meg.3 özvegy Szilágyi Mihályné 
szerint a temetéskor id. Szilágyi János felravatalozott koporsóját a szó
ban forgó 48-as zászlóval takarták be, s a temetés után az ereklyét a 
Szilágyi család őzizte tovább. 

* 

A zászló eredetét és 1849-es történetét nem lehet hitelt érdemlően 
megállapítani, a rendelkezésünkre álló kevés korabeli dokumentum 
nem teszi ezt lehetővé. A legbiztosabb támpont — az alakulatot ille
tően — a zászló megmentője, Mandics Pál. 

Mandics Pált, a 39. Don Miguel gyalogezred őrmesterét, Mészáros 
Lázár hadügyminiszter 1849. március elején nevezte ki századossá 
„Herczeg Woronieczky vadász karához"/1 A vadászcsapatok átszerve
zése után az 1. vadászezred 6. osztályának lett a parancsnoka. Ormai 
Norbert ezredes — a vadászezredek felügyelője — 1849. június 12-i, 
Kossuth kormányzóelnökhöz felterjesztett jelentéséből kitűnik, hogy 
az 1. vadászezred 6. osztálya Mandics százados parancsnoksága alatt 
Zaránd megyében állomásozott,5 Ormai ezredes néhány héttel később, 
1849. június 1-én azt jelentette Kossuthnak, hogy az 1. vadászezred
ből 5 osztály Magyarországon, 1 osztály pedig Erdélyben működik.6 

Az Erdélyben állomásozó osztály a Mandics százados vezette 6. osztály 
volt, amely a szabadságharc végnapjaiban Bem seregének köteléké
ben harcolt. 

A dévai kapitulációval az 1. vadászezred 6. osztályának harci útja is 
véget ért, de a cári csapatoknak Déván átadott 12 honvédzászló kö
zött7 nem volt ott az alakulat zászlója, azt ugyanis Mandics százados 
a fegyverletételkor a derekára csavarva megmentette.8 Ennek tényét 
több adat tanúsítja. A kiegyezés utáni évtizedekben a máramarosi 
újságok ismételten megemlékeztek a „Mandics Pál által a csatából 
megmentett" zászlóról.9 

Mandics a fegyverletételkor megmentett zászlót — nincs okunk két-

3 Máramaros, 1915. december 19. 
4 Közlöny, 1849. március 4. 
5 Kriegsarchiv. Wien: Feldachten der ung. Siebenb. Armee, 1849., Fase. VI. Nr. 10—11 

Közli: Hadtörténelmi Közlemények, 1933., 105—110. o. 
6 Hadtörténelmi Levéltár. 1848—49-es iratok, 37/304. sz. 
7 Kővári László: Erdély története 1848—49-ben, Pest, 1861., 270. o. 
8 Máramarosi Lapok, 1893. március 5. 
9 Uo. 1895. március 17., 1898. október 9.. 1899. március 19., 1900. március 18. 
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Az 1. vadászezred 
6. osztályának zászlója. 

9 Hadtörténelmi Közlemények 



A Josefstadtból 1856. július 14-én szabadult 48-as honvédtisztek egy csoportja. 
Az álló sorban az első Mandics Pál (Az eredeti fénykép Mandics unokája, 

a Budapesten élő Mandics Béla ny. gyógyszerész tulajdonában van.) 
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ségbe vonni, hogy saját alakulatának zászlóját mentette meg — sok 
viszontagság közt vitte haza Máramarosba.10 

* 

Mandics a szabadságharc bukása után visszatért szülőfalujába, a 
Máramaros megyei Hosszúmezőre. Vadászosztálya megmentett zászló
jának további elrejtésére, illetve megőrzésére egy igen ötletes módot 
gondolt ki. A zászlót „ . . . hogy az ellenség kezétől az utókor számára 
megvédhesse, egy keretbe foglaltatta azt oly formában, hogy csak 
szűz Máriának képe, ölében a gyermek Jézussal, volt látható. Tudva 
van ugyanis, hogy e honvéd zászló egyik lapján az ország címere, a 
másik lapon pedig az ország vedanyja volt. Ez a kép, mint szentkép 
őriztetett a hosszúmezei gör. kath. templomban."1 1 Az elrejtés módját 
egy másik adat oly módon motiválja, hogy hazatérése után Mandics 
„ . . . bevitte a nyeléről levett zászlót a hosszúmezei orosz templomba 
s ott a Mária kép háta megé bedugta."12 

Az 1848—49-es 1. honvéd vadászezred Máramarosszigeten alakult 
6. osztályának zászlója szentképnek „álcázva" 18 évig függött hábo
rítatlanul a hosszúmezei görög katolikus templomban. E különösen 
becses szentkép titkát ugyanis Mandics, akit hazatérése után hamaro
san elfogtak, hadbíróság elé állítottak és bebörtönözték, híven meg
őrizte. De nem fedték fel a titkot azok sem, akik segédkeztek Man-
dicsnak a zászló elrejtésében. 

A zászlónak 1867-ig szolgált rejtekhelyül a hosszúmezei templom. 
A politikai viszonyokban a kiegyezéssel bekövetkezett enyhülés ugyan
is lehetővé tette, hogy a zászlót nyíltan őrizzék tovább, és az meg
becsült nemzeti ereklyeként emlékeztessen az 1848—49-es szabadság
küzdelemre és annak máramarosi hőseire. 

1867-ben a Máramaros megyei Levéltár zászlógyűjteménye „egy 
nevezetes honvédzászlóval szaporíttatott", ekkor ugyanis Mandics Pál, 
„ki e zászlót oly hűséges gonddal őrizte meg, visszavevén azt, egy 
nyélre alkalmazva, további megőrzés végett s míg reá újabb szükség 
lenne, a megye gondviselésére bízta."14 

Az 1. vadászezred 6. osztálya zászlójának utótörténete szorosan kap
csolódik az 1861-ben alakult, de nyíltan és tevékenyen csak a ki
egyezés után működő Máramaros Megyei Honvédegylet történetéhez, 
A máramarosi honvédegylet, amely oly sokat tett az 1848—49-es for
radalom és szabadságharc emlékének megőrzéséért és helyi hagyomá
nyainak ápolásáért, ér thető módon, rendkívül nagy becsben tartotta 
a Mandics Pál megmentette honvédzászlót. E zászlót az évek múlá
sával egyre inkább a szabadságharc közös helyi ereklyéjének tekin
tették a máramarosi veteránok, függetlenül attól, hogy 1848—49-ben 
melyik honvédalakulat soraiban küzdöttek, és egyre jobban elvesztette 

10 Máramaros, 1867. május 16. 
11 Máramaros, 1867. május 15. 
12 Uo. 1877. január 31. 
13 Mandics százados 1856. július 14-ig Josefstadtbain raboskodott. 
14 Ua. mint a 11. sz. jegyzet. 
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jelentőségét az a tény, hogy e lobogó alatt az 1. vadászezred 6. osz
tályának katonái harcoltak annak idején. Mindamellett továbbra is 
csak úgy emlegették: „a Mandics-féle zászló", ami tanúsítja, mennyi
re összeforrt ez a szabadságharcból származó ereklye Mandics szá
zados személyével. 

Az 1860-as évek végétől Máramarosszigeten nem zajlott le szinte 
egyetlen olyan március 15-i vagy október 6-i ünnepség sem, amelyen 
a veterán honvédek ne a Mandics-féle zászlóval vettek volna részt. 

1868. március 15-én, a pesti forradalom 20. évfordulóját ünnepelve, 
a máramarosszigeti római katolikus templomban összegyűlt 48-as ve
teránok az aradi vértanúkról is megemlékeztek. „Az oltár előtt fel
állított számtalan gyertya által körzött s 13 honvédtiszt által körülállt 
ravatalon — hangzik a korabeli tudósítás — az 1-ső honvéd vadász 
zászlóalj lobogója nyugodott, mely míg büszkén mutat ta a csaták zi
vatarában ragyogó három színét oly csendesen függött itt alá a ko
porsó sötét takarójára."15 

Harminc évvel később, 1898-ban, az 1848. március 15-i forradalom 
50. évfordulója alkalmából a máramarosszigeti Vigadóban megtartott 
ünnepélyen, „az öreg honvédek Várady Gábor vezetése alatt foglaltak 
helyet a dobogón. A Mandics-féle honvéd lobogó is velük volt."16 

Ugyancsak ,,a régi lobogó alatt" és Várady Gábor honvédegyleti elnök 
vezetésével vettek részt a máramarosi veterán honvédek az 1898. 
október 6-i requiemen is.17 A 48-as szabadságharc máramarosi vete
ránjai ugyan évről évre egyre kevesebben, de ,,a Mandics Pál által 
a csatából elhozott harci lobogó alatt" felsorakozva ünnepelték meg 
március 15-ét 1899-ben és 1900-ban is.18 Az 1906. március 15-i meg
emlékezésen a Vigadóban, ahol Várady Gábor honvédegyleti elnök 
betegsége miatt már nem lehetett jelen, ,,az agg honvédek Szilágyi 
János közjegyző vezetése mellett, régi harci lobogójukkal vettek 
részt."19 A március 15-i ünnepségeken — szinte évtizedekig — Ko-
zicska György 48-as veterán őrmester volt a Máramaros Megyei Hon
védegylet tiszteletbeli zászlótartója, tehát ő hordozta a Mandics-féle 
zászlót, jóllehet nem az 1. vadászezred 6. osztályában szolgált 1849-
ben. Kozicskáról, akinek arca nagyon hasonlított az öreg Kossuthéra, 
1905. december 28-án bekövetkezett halálakor, nekrológjában is meg
említették : „Minden március 15-én büszkén lobogtatta az öreg hon
védek zászlaját."20 

A zászló természetesen nemcsak a március 15-i és október 6-i ün
nepi megemlékezéseken szerepelt, hanem egyéb alkalmakkor is je
len volt. Az 1877 januárjában a 48-as honvédek tiszteletére a vár
megyeháza nagytermében rendezett bálról szóló tudósításban olvas-

15 Máramaros , 1868. m á r c i u s 25. — A Mandics-féle vadászcsapa tnak i t t egy téves had
rend i megnevezése szerepel t . A t a n u l m á n y szerzője 1970-ben a máramarossz ige t i t emplom
ban lá t ta is ezt a koporsó t . 

16 Máramaros i Lapok, 1898. márc ius 17. 
17 Uo. 1898. ok tóber 9. 
18 Uo. 1899. márc ius 19., 1900. márc ius 18. 
19 Uo. 1906. márc ius 22. 
20 Máramaros , 1906. j a n u á r 1. 
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hatjuk: „Ott lengett a Kossuth képe felett az a kis nemzeti színű 
zászló is, melyet Mandics P á l . . . mentet t meg a forradalomból. ; .72 i 

Az 1894. március 20-án Turinban elhunyt Kossuth Lajosnak április 
1-én hatalmas részvét mellett lezajlott budapesti temetésén a Mára-
maros Megyei Honvédegyletet négytagú küldöttség képviselte, „és 
pedig az egyesület birtokában levő 1848—49-iki honvédzászló 
a l a t t . . . " 2 2 ' •'-

Az 1890-es évek végétől a zászlóval egyre több alkalommal vonul
tak ki temetésre a még életben levő 48-as máramarosi veteránok, hogy 
megadják vele a végtisztességet elhunyt bajtársaiknak. Szinte hagyo
mányos szokássá vált Máramarosszigeten, hogy az élők sorából ki
lépett 48-as honvédek koporsóját a Mandics-féle zászlóval takarták 
le. Ilyen aktusra már az 1890-es évek előtt is több alkalommal sor 
került. Ez a zászló borította az 1878. május 4-én elhunyt Kovássy 
Albertnek, a 10. honvédzászlóalj századosának és utolsó parancsnoká
nak a koporsóját is. Temetésére kivonult a Máramarosszigeten állo
másozó m. kir. 33. honvédzászlóalj egész tisztikara és díszszakasza is.23 

1893. február 27-én, 80 éves korában meghalt a zászló megmentője, 
Mandics Pál százados, aki a kiegyezés után felállított m. kir. honvéd
ségben is szolgált 1870. november 25-ig, amikor betegsége miatt szol
gálaton kívüli viszonyba helyezték.24 

Az elhunytról „Egy vitéz honvéd" címmel jelent meg nekrológ az 
egyik máramarosi újságban. „Legszebb emlékei közé tartozott az a 
lobogó — írta Mandicsról a lap —, melyet 49-ben a csatából derekára 
csatolva mentett meg, s mely ma is Máramaros megye levéltárában 
őriztetik."25 Mandics temetésén — amelyre természetesen kivitték az 
1848—49-es 1. vadászezred 6. osztályának zászlóját is •— a régi ba j 
társak nevében Breznay Pál mondott gyászbeszédet. Hadd idézzük fel 
teljes egészében ezt a régi bajtárs elvesztése miatt érzett őszinte fáj
dalmat tükröző búcsúztatót, amely a legnagyobb elismerés hangján 
méltatja az alakulat zászlóját megmentő Mandics százados érdemeit. 

„Szeretett honvédbajtársaim! Tehát ismét kidőlt amúgy is nagyon 
meggyöngült sorainkból egyik bajtársunk, Nemes-Mileticsi Mandics 
Pál, 1848/49-iki honvéd vadászezredbeli százados és zászlóaljparancs
nok, kinek gyászos koporsója fölött elborult lélekkel á l l u n k . . . Ti 
mindnyájan ismertétek őt, nem szükséges előttetek bővebben fejte
getni hadi, hazafiúi érdemeit. Nem mellőzhetem azonban hallgatással 
azon kimagasló vitézségét, mellyel rajta kívül kevesen dicsekedhettek, 
hogy zászlóját, melynek a csaták terén vezetője, parancsnoka volt, a 
szabadságharc leverése után sem engedte ellenség kezére jutni, ha
nem élete, szabadsága kockáztatásával megmentette azt. S ezen zászló, 
mint vitézségének, hazafiúi hűségének elévülhetetlen bizonyítéka, itt 
lebeg koporsója fölött; emeli a halotti tisztességtétel fényét, nem csak 

21 Uo. 1877. j a n u á r 31. 
22 Uo. 1894. márc ius 28. . . . . . . . . : 
23 Uo. 1878. má jus 8. — Kovássy Alber t a t a n u l m á n y szerző jének . dédnagyap ja vo l t 
24 Magyar k i rá lyi -honvédtiszti és tisztviselői névkönyv. 1875. Budapes t , 1875., 45„' o. — 

Szürke gránitból készült síremléke ma, is âll à máramarosszigeti temetőben. Felirata: „Itt 
nyugszik nemesmüeticsi MANDICS PÁL 1848/49-iki honvéd zászlóalj parancsnok." :r 

25 Máramaros i Lapok, 1893. márc ius 5. í 
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az ő, hanem mindenik bajtársa elhalálozása alkalmával. Ö tette lehe
tővé, hogy mindenikünk az imádott háromszínű harci lobogó alatt 
tehesse meg utolsó földi ú t j á t . . ,"26 

Mandics Pál honvédszázados emlékét megőrizte és őrzi ma is, va
dászosztályának 1849Jben megmentett zászlója, de az utókor kegyelete 
is. Ennek bizonysága az a gránitoszlop is, amelyet szülőfalujában, a 
Máramarosszigettől 10 km-re fekvő, többnemzetiségű Hosszúmezőn 
1907-ben Mandics Pál és a község másik szabadsághőse, a forradalmi 
magatartása miatt 1856-ig Josefstadtban raboskodó Bogdány Mózes 
emlékére és tiszteletére emeltek. Az emlékoszlop felavatási ünnepsé
gén Kovássy Zoltán27 igazgató egyaránt méltatta Bogdány Mózes, 
valamint a szabadságharc számos ütközetét végigküzdő Mandics Pál 
érdemeit, az utóbbinál kihangsúlyozva, hogy „Erdélyből ő hozta haza 
a máramarosi önkéntes honvédek golyótépte zászlaját."28 Az emlék
oszlop leleplezéséről közölt hírlapi tudósítás úgy emlékezett meg 
Mandicsról, mint aki ,,Bem tábornok legmeghittebb embere v o l t . . . " 
és aki „Fejérvár vívásánál jelentékeny szerepet vitt."29 

A „Bogdány Mózes és Mandics Pál 1848/49. évi hős honvédek em
lékére" feliratú emlékművet Hosszúmezőn, a főút mellett azzal az 
1800-ban, orosz mesterek építette templommal átellenben állították 
fel, amely oly sokáig menedéket nyújtott Mandics százados vadász
osztálya zászlójának. A gránitoszlop ma is ott áll,30 őrizve a község 
két kimagasló 48-as szabadsághősének emlékét, hirdetve tetteiket és 
egyben tanúsítva: a Román Szocialista Köztársaság tiszteli és meg
becsüli a magyar nép forradalmi és szabadságharcos hagyományait. 

1906. november 7-én a még életben levő 48-as máramarosi veterá
nok, Bernáth József őrmester, Czébel János hadnagy, Ferenczy István 
tüzér tizedes és Szilágyi János gyalogos tizedes, felkeresték ötödik 
bajtársukat, a nagybetegen fekvő Várady Gábort, a honvédegylet el
nökét. A látogatás során „fölelevenítették a megkopott, golyóktól át
lyukasztott zászló t ö r t é n e t é t . . . " és együttesen „elhatározták, hogy 
a 48-as zászlót és a szabadságharcra vonatkozó iratokat a líceum mú
zeumában helyezik el. Az erről felvett jegyzőkönyvet Várady Gábor 
még saját kezűleg írta alá."31 A nemes szándék, hogy a még élő 48-as 
honvédek a féltve őrzött szabadságharcos ereklyét, a Mandics-féle 
zászlót a helybeli református líceum múzeumának átadják, tehát a 
fiatalok őrizetére bízzák, nem tudni milyen okból, végül is nem való
sult meg. Ebben talán közrejátszott az is, hogy az említett látogatás 
után öt nappal, 1906. november 12-én elhunyt Várady Gábor is. Te
metésén már csak négy máramarosi 48-as veterán vehetett részt, akik 
magukkal vitték „a tépett, régi zászlót, hogy meghajtsák a hős dan-
dárnok koporsója előtt."32 

26 M á r a m a r a s , 1893. márc ius 8. 
27 A t a n u l m á n y szerződének n a g y a p j a volt. 
28 Máraimaros, 1907. m á j u s 30. 
29 M á r a m a r o s megye , 1907. m á j u s 24. 
30 A t a n u l m á n y szerzője 1972-ben Máramarossz lge ten j á r v a a r ró l é r tesü l t , hogy Hosszú

mezőn az emlékoszlopot 1970-ben visszaál l í to t ták a régi he lyé re . 
31 Mánamaros, 1906. november 15. 
32 Uo. 
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Az utolsó 48-as máramarosi honvéd, akit már nem kísérhettek ki 
sírjához bajtársai, és akinek koporsóját a gyászoló hozzátartozók utol
jára borították be a Mandics-féle zászlóval, id. Szilágyi János volt. 
Mint már említettük: 1915-ben temették el. Ezután 62 esztendeig fia, 
majd unokája őrizte a zászlót, napjainkban pedig, a népünk szabad
ságharcos ereklyéinek kijáró kegyelettel és megbecsüléssel, a Had
történeti Múzeum. 

Az elmúlt közel egy és egynegyed században oly sok viszontagságon 
átment zászló hajdan fehér brokátanyaga az idők során megfakult, el
használódott. Különösen megviselt a 115 X HO cm-es nagyságú 
zászlólap szegélyrésze, amelyet mindegyik oldalon 7—7, váltakozva 
pirosra, illetve zöldre festett háromszög, ún. lángnyelv alkot. Ép 
lángnyelv alig van, jó néhány pedig az alapanyaggal együtt kisza
kadt, illetve kitöredezett a zászlólapból. A zászlólap közepére festett 
koronás magyar címernek, illetve a másik oldalon a Mária-ábrázolás
nak mintegy 1/4-e hiányzik. Valószínűleg csak a szabadságharc után 
varrták a zászlóra a címert, valamint a Mária-ábrázolást téglalap 
alakban keretező kb. 3 cm széles ezüst paszományt. Ez a paszomány
keret más szabványos honvédzászlón nem alkalmazott, sajátos díszí
tés. A paszománykeret egyébként csak a címer körül teljes, a szűz
máriás oldalon egy része már leszakadt. A zászló tehát restaurálásra 
szorul, amit a Hadtörténeti Múzeum — mihelyt arra módja lesz — 
feltétlenül el is fog végeztetni, mert szent kötelességének tartja, hogy 
a magyar nép forradalmi és szabadságharcos múltjának fennmaradt 
ereklyéit, köztük az 1848—49-es 1. honvéd vadászezred 6. osztályának 
becsülettel hordozott zászlóját, az elkövetkező századokra is megőrizze. 



AZ EGYETEMI TÁNCSICS MIHÁLY-ZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETÉNEK 
VÁZLATA ÉS FŐBB DOKUMENTUMAI1 

PETÖCZ P Á L 

1. 

Az egyetemi Táncsics Mihály-zászlóalj 1944. november második 
felében alakult a különböző egyetemek és főiskolák korábban nemzet-
őri zászlóaljainak, majd 1944 novemberében ezek megszüntetése után 
a belőlük szervezett KISKA-alakulatok személyi állományának egy 
részéből, illetve azokból az 1922—1927-es születésű egyetemi hallga
tókból (néhány középiskolásból), akik különböző úton-módon a zászló
alj létéről tudomást szereztek, ott jelentkeztek és felvételt nyertek. 

A Táncsics-zászlóalj felállításához mintegy bázisul szolgált a tudo
mányegyetemi nemzetőrség, amely az egyetemi levente szervezetek 
(orvosi kar, bölcsészettudományi kar, jogi kar) 1943-ban történt egye
sítése révén létrehozott tudományegyetemi levente zászlóaljból nőtt 
ki, s alakult nemzetőrséggé 1944. szeptember—októberben Várhelyi 
József végzős orvostanhallgató vezetése alatt. 

Az egyetemi nemzetőrségnek mintegy 100 tagja volt, és az a cél 
vezette őket: megtagadni a nyilasok és németek katonai intézkedéseit, 
mindenképpen elkerülni — ha kell, fegyveres ellenállás útján is — 
a Németországba való hurcolást. Ezek a törekvések és szándékok 
egyelőre még csak azokból az igen laza, de igen szélesen értelmezendő 
baloldali kapcsolatokból táplálkoztak, amelyekben legnagyobb súllyal 
a népiesek hatása és a Győrffy-kollegistákkal való kapcsolat, s ezen 
a talajon kibontakozó németellenesség esett latba. A gyorsan pergő 

1 Ez az írás egy készülő nagyobb munka vázlata — ahogy azt címe is kifejezi. Hogy 
Tcözreadtam, s szakfolyóiratban, ezt az indokolja, hogy történetírásunk még nem szólt a 
zászlóalj hiteles történetéről, holott egy alaptalanul mellőzött, s méltatlanul elfeledett, s 
egyedeiben társadalmunk életében ma is jelentős szerepet betöltő társaságról van szó. Ez 
a munka koncepciójában és felépítésében megegyezik azzal az értékeléssel, amit 1972 feb
ruárjában a Hadtörténelmi Intézet felkérésére mintegy 80 általam gyűjtött visszaemlékezés, 
s mint a zászlóalj egykori tagja személyes tapasztalataim, valamint korabeli eredeti fény
képek, naplók és dokumentumok alapján készítettem, s amely aztán egyik alapját képezte 
annak a vitának, megbeszélésnek, melynek során 1972 októberében a Partizán Szövetség a 
zászlóaljat ellenállási alakulatként elismerte. 

A vázlathoz mellékelt főbb dokumentumokkal szintén az olvasó jobb tájékozódását 
kívánom szolgálni. Hiteles másolatról készült sokszorosított szövegük a Táncsics-zászlóalj 
néhány tagjától felvett visszaemlékezések függelékeként az MSZMP Párttörténeti Intézett
nek Archívumában található. 
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események október 15-e után világossá tették, hogy komolyabb bal
oldali összeköttetés nélkül a csoport nem tarthatja magát, nem ke
rülheti el a Németországba való hurcolást. Várhelyi Józsefnek 1944. 
október végén sikerült felvennie a kapcsolatot a Magyar Fronttal — 
személy szerint Sólyom Lászlóval, akitől a Táncsics-zászlóalj kiépí
tésére kapott megbízást, azzal az ígérettel, hogy a Magyar Front 
további embereket, valamint fegyverbeszerzésre pénz küld a zászló
aljnak. Kapcsolat alakult ki a Magyar Diákok Szabadságfrontjával,, 
személy szerint Kiss Sándorral is.2 Az egyetemi zászlóalj (később a 
Táncsics-zászlóalj) pl. már ekkor, a nyilas hatalomátvételtől kezdve, 
rendszeres őrséget adott a Frigyesi professzor által vezetett nőgyó
gyászati klinikának, amely több száz üldözöttet fogadott be, s akik 
(mintegy 300-an) minden bántódás nélkül érhették meg a felszaba
dulást. 

A tudományegyetemi zászlóaljhoz hasonló törekvések fogták össze 
1944 októberében a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Közgazdaságtudományi Kara (Szerb utca) nemzetőrségének 
(később egyetemi felderítő zászlóalj néven szerepelt) személyi állo
mányát is Láng Kálmán harmadéves közgazdász hallgató [későbbiek
ben Szentpétery (Láng) Kálmán] vezetésével, aki dr. Ries Istvánnal 
tartotta már ebben az időben a kapcsolatot.3 A tudományegyetemi 
nemzetőrség tagságához hasonlóan, e kollektíva is — már október 
végén — meggyőződhetett arról, hogy olyan alakulatban tevékeny
kednek, amely a rendszerrel szemben áll. Október 15-től Szent
pétery (Láng) Kálmán utasítására az egyetemet zárva tartották a nyi
lasok előtt, akiknek mindenféle belső ellenőrzést megtiltottak. Ha raz
ziák veszélye fenyegetett, megerősítették az őrséget stb. Ez lehetővé 
tette pl. ellenállási röplapok sokszorosítását, hamisított anyakönyvi 
kivonatok készítését. Köztudott volt ugyanis, hogy a századirodán be
mondás alapján lehet igazolványt szerezni a személyi adatok minden 
különösebb igazolása nélkül. Ily módon KISKA-igazolványt olyanok 
is kaptak, akik egyébként soha nem szolgáltak az alakulatban. Az így 
szerzett igazolvány a rendszer üldözöttéinek csaknem december kö
zepéig biztonságot jelentett. 

A közgazdász század személyi állományának egy jelentős része 1944. 
december első felében csatlakozott — Szentpétery (Láng) Kálmánnal 
az élen — Várhelyi József alegységéhez, és a kialakult Táncsics
zászlóalj egyik századának zömét alkotta. 

2 E kapcsolatokat — a visszaemlékezéseken túl — Sólyom László nyilatkozata, vala
mint a MADISZ Titkársága által kiállított igazolvány tanúsítja. A Szabad Elet Diákmoz
galom vezetőinek 1946. február 22-én keűt előterjesztése a miniszterelnökhöz, amelyben 
ellenállási tevékenységük elismerését kérik, szintén megemlékezik a zászlóalj fegyveres 
ellenállási tevékenységéről. 

3 Dr. Szentpétery (Láng) Kálmán 1972. február 9-én részletes szóbeli visszaemlékezést 
adott, amit előtte szó szerint feljegyeztem. Sajnos, pár hónap múlva, tragikus hirtelen
séggel bekövetkezett halála miatt a szöveget kézjegyével hitelesíteni már nem tudta, 1946-
ból fennmaradt levél alapján azonban a Ries Istvánnal való kapcsolatra következtetni 
tudunk. Visszaemlékezésében, amelynek hitelességét egyes részleteiben más úton is iga
zolni tudtuk, dr. Szentpétery (Láng) Kálmán többek között az alábbiakat mondotta: „A Ma
gyar Függetlenségi Fronttal személyesen kapcsolatban nem voltam. Személyes kapcsolatom 
volt dr. Ries Istvánnal, aki az ellenállási mozgalom egyik tagja volt. ö tájékoztatotít azokról 
az eseményekről, melyek az ellenállás kibontakoztatása érdekében történtek, mindig. név 
nélkül." v' , . • 
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Egyénileg, de barátok, illetve egyéb kapcsolatok révén más egye
temekről is jöttek fiatalok a zászlóaljhoz. 

A Táncsics-zászlóalj végső szervezeti formáját 1944. december első 
hetében érte el, amikor is a Collegium Mediáimban, (Köztelek utca) 
lakó III., IV. és V. éves orvostanhallgatókat a nyilas rendszer Német
országba telepítette, s az így üressé vált Collegiumot a zászlóalj min
den felsőbb hatóság tudta nélkül birtokba vette. December 6-től a 
zászlóalj személyi állományának zöme (mintegy 300—400 fő) a Col-
legiumban aludt, csak egy kisebb része (kb. 80—100 fő), főleg hely
hiány miatt, töltötte az éjszakát a saját otthonában, de a rákoshegyi 
akció után ezek is az elhelyezési körletben aludtak. 

Az ilyen körülmények között szerveződött Táncsics-zászlóalj pa
rancsnoka Várhelyi József volt, helyettese pedig Monostori József 
(jelenlegi hollétét nem ismerjük) végzős orvostanhallgató, aki 1945 
tavaszán az MKP VIII. kerületi pártszervezetének egyik funkcioná
riusa volt. 

A zászlóalj három századból állt. Az I. század parancsnoka Székely 
Tamás (1947-ben disszidált, jelenleg Svájcban él), a II. és III. század 
parancsnokaira vonatkozóan még nagyon ellentmondóak az adataink.4 

A Táncsics-zászlóalj — személy szerint Várhelyi József — össze
kötők útján közvetlen kapcsolatot tartott fenn a magyar ellenállás ve
zetőivel, s egészen december hó végéig a Magyar Front (személy sze
rint Sólyom László) közvetlen irányítása alatt állt. Erről a kapcsolat
ról a többi parancsnok, illetve a személyi állomány nem, vagy csak 
sejtés formájában tudott. A Magyar Front vezetői a Táncsics-zászló
aljat a tervezett fegyveres felkelés egyik fontos gócaként tartották 
számon. 

December végén a kapcsolat megszakadt. 

2. 

A Táncsics-zászlóaljban a felnövekvő fiatal értelmiségi nemzedék
nek szinte minden rétege képviselve volt: orvostanhallgatók, köz
gazdászok, mérnökök, mezőgazdászok, bölcsészek, képzőművészek, jo
gászok, sőt teológus is akadt, de szolgáltak az alegységben olyan ka
tonák is, akik közvetlenül a bevetés előtt szöktek meg a Horthy-
hadseregből (Léváról, Jutásról). Voltak a zsidótörvények rendelkezé
sei alá tartozó fiatalok, akik a gettóból, vagy a nyilasoktól szöktek 
meg, sőt akadtak olyanok is, akiket a Gestapótól szabadított ki a 

4 Azt bizonyítottnak látjuk, hogy a II. század parancsnoka Bakos Géza volt. 1942-ben 
végezte az egyetemet, általános mérnöki szakon. Behívták katonának és kivitték a frontra. 
A II. tüzérosztálynál szolgált, 1944 ászén már hadapródőrmesteri rendfokozata volt. 1944 
októberében alakulatától megszökött és december elejéig bujkált. Kkkor sikerült felvennie 
a kapcsolatot a Táncsics-zászlóaljjal, ahol azonnal századparancsnoki kinevezést kapott. 
Szerepe azonban főleg a kiképzés irányítására szorítkozott. A zászlóalj rákoshegyi akció
jában nem vett részt, röviddel előtte ugyanis katonai kiképzés alkalmával gránátszilanktól 
megsebesült. 

A zászlóalj fennállásának legutolsó heteiben Nagy Tibor is századparancsnok volt. 
A í n . századra vonatkozó adataink még nagyon gyérek és hiányosak. 
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zászlóalj.5 Az alakulat személyi állományának valamennyi tagja tuda
tában volt annak, hogy a Táncsics-zászlóalj mint olyan, azért alakult, 
hogy szabotálja a nyilasok és a németek katonai rendelkezéseit, a 
bevonulási kötelezettséget, a nyugatra hurcolást, de vállalta a fegy
veres akciókat is. 

A zászlóaljból senki sem akart a Vörös Hadsereg ellen harcolni — 
a nyilasok ellen viszont igen. A zászlóalj fegyelmezettségét, elszánt
ságát, az egyűvétartozás tudatának növekedését mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a vecsési, illetve a rákoshegyi kivonulás előtt 
mindenkinek módjában állt megszöknie, a szabadságolásról mégis min
denki visszatért, s Rákoshegyen fegyelmezetten követte a parancsnok
ság utasításait. Ez a tény, valamint a visszaemlékezések elemzése iga
zolja az alakulat volt parancsnokának azt a határozott kijelentését, 
miszerint a zászlóalj a fegyveres felkelés idejére hadrafogható lett 
volna. 

3. 

A zászlóalj — vegyes összetétele ellenére — (itt említjük a szo
ciális származás széles szóródását is) már a kezdet kezdetén egységes 
volt a németellenességben, a nyilasok gyűlöletében, s abban a fel
ismerésben, hogy a németbarátság és az annak következményeként ki
bontakozó nyilas uralom katasztrófába dönti az országot. (Azt a 4—5 
embert, akik jobboldali beállítottságúnak mutatkoztak, elszigetelték, 
illetve eltávolították a zászlóaljból.) 

Az egyetemi és főiskolai ifjúság radikalizálódása 1944. március 19-e, 
a német megszállás után gyorsan növekedett. A korábban még két
ségtelenül meglevő remények az angolszász orientációban, hirtelen 
szétfoszlottak, s erőteljesebben kibontakozott az az irányzat, amely a 
német iga lerázását a szovjet csapatokkal való együttműködéstől várta. 
A Horthy-klikkbe vetett még tapasztalható illúziók teljes szétoszlá
sát 1944. október 15-e jelentette.6 

Az egyetemi ifjúság radikalizálódását, balra tolódását — ahogy ezt 
a visszaemlékezések tanúsítják — elősegítették az 1944 nyarán ren-

5 Bizonyíthatóan két személyről tudunk, akiket a zászlóalj a hivatalos katonai szer
vek megtévesztése révén, a Gestapótől szabadított ki. Több, a zsidótörvények sújtó rendel
kezései alá tartozó fiatal menedéket talált a zászlóaljban. Számarányuk a visszaemLékezők 
becslése szerint kb. 8—10% lehetett. A zászlóalj egyik századparancsnokának apját alegy
ségünk járőre szabadította ki a nyilasok kezéből és rejtette el az egyik táncsicsos csa
ládjánál. 

6 A diákifjúság e radikalizálódó táborának hangulatát jól tükrözi a Magyar Diákok 
Szabadságfrontjának 1944. november 7-én megjelent kiáltványa, melyben így mondanak 
ítéletet a Horthy-korszak 25 évéről: „A restaurációs negyedszázad minden politikai garni
túrája leszerepelt. Amint a tények mutatták, a környező utódállamok sokkal fiatalabb 
politikai vezetősége is magasan felette állt a sokat dicsért, évszázados gyakorlatú magyar 
politikai képességeknek, mert azok eredményes harcot tudtak folytatni demokratikus jövő
jükért a fasiszta nemzetiszocialista imperializmussal szemben . . . A rendszer bukása tör
vényszerű volt, nem tudta és nem akarta megszervezni népünket a demokrácia érdekében 
és így nem tudta és nem akarta megvédeni a német fasiszta törekvéseikkel szemben sem. 
A sokat elodázott döntő pillanatban német és nemzetiszocialista erőszak kiragadta kezéből 
a vezetést. 

Hasonlóképpen leszerepeltek a vezető értelmiségi középrétegek is. A legsúlyosabb 
időkben saját hazug propagandájuktól megrémülve megszöktek, elmenekültek a felsza
badító Vörös Hadsereg elől, magára hagyták a népe t . . .*' (Az eredeti szöveg hiteles 
másolatát Fitos Vilmos volt szíves rendelkezésemre bocsátani. — P. P.) 
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dezett kötelező egyetemi munkatáborok is. Az 1944 júniusában Er
délybe, erődítési munkálatokra kivezényelt fiatalság döntő többségére 
ezek a munkatáborok a rendszerrel való szembefordulás irányában 
hatottak. Keserves volt az élet, kemény a munka, de ami lényeges 
volt, hasznos kapcsolatok alakultak itt felvidéki, valamint a Budapes
ten tanuló jugoszláv fiatalokkal. Ez utóbbiaktól pl. értesüléseket sze
reztek a jugoszláv ellenállási mozgalomról. Élénk politikai eszmecse
rék jellemezték ezeket a táborokat. E viták során a társaság egy jobb
oldali kis százaléka elszigetelődött, nagy részükben viszont erősödő 
antifasiszta platformon baráti szálak szövődtek. A gyimesközéploki tá
borban a későbbi táncsicsosokkai volt együtt pl. Hertelendy János, az 
ellenállás Budapesten hősi halált halt mártírja, aki már ekkor, e poli
tikai vitákban való bátor fellépésével, jó irányban befolyásolta társai 
véleményét, állásfoglalását. E nehéz helyzetben edződött kis közössé
gek fenntartották kapcsolataikat szeptemberi hazatérésük után is. és 
a későbbiekben a különböző egyetemi nemzetőri és KISKA-alakuIa-
toknak erjesztő magvát képezték. 

E folyamatok előzményeként kell megemlítenünk azt a növekvő jó
tékony hatást, amit különösen 1939-cel kezdődően a népi írók gyako
roltak az ifjúságnak erre a táborára. Igen érdekes az a kép, ami ebben 
a vonatkozásban elénk tárul a visszaemlékezésekből, megmutatva, 
milyen mély és széles körökre kiterjedő hatása volt a népieseknek e 
nemzedék tudatformálásában. E nemzedék említett rétege részben 
rajtuk keresztül lett érzékeny a szociális problémák iránt, s hatásukra, 
ha sokszor csak nemzeti, illetve nacionalista alapon is, erős német-
ellenesség nevelődött ki benne. Ezek a hatások érvényesültek a cser
készmozgalomban is, kialakítva itt egy németellenes, majd a nyilas 
rendszerrel szembenálló orientációt. De 1942-től fokozatosan kialakult 
egy népies irányzat a leventemozgalmon belül is, amely szintén, bár 
alapvetően csak magyar nacionalista alapról, szembenállt a német 
törekvésekkel, mert úgy látta: Németország győzelme esetén a ma
gyarság létében van veszélyeztetve. E csoportokból több fiatal fejlő
dési útja a Táncsics-zászlóaljba vezetett. 

Megrendítően vallanak a visszaemlékezések arról, hogy a zsidótör
vények milyen sok fiatalt ébresztettek a kegyetlen valóságra. 1944. 
március 19-e után egyik napról a másikra kiderült, hogy az eddig 
kereszténynek tudott testi-lelki jóbarát a rendszer üldözöttjévé vált, 
a minden emberi humánumnak az a megtiprása, ami e törvényekben 
kifejeződött, már önmagában is nagyon sok fiatalt szembefordított a 
rendszerrel.7 

7 Ez a növekvő ellenállás, illetve ellenszenv a fennálló katonai rendelkezések szabo-
tálásának igen sokoldalú formáit hozta létre az egyetemi és főiskolai hallgatók soraiban. 
PL „IX. ker. Hatósági Légó Szolgálat" „IX. ker. Bakáís tér 14. sz. alatti segélyhely" címek 
alatt álcázta magát a Ráday utcai Szent Imre kollégium mintegy 20 főnyi csoportja. Koráb
ban a Táncsics-zászlóalj elődjének, a tudományegyetemi KISKA-nak voltak tagjai, de 
december elején a kapcsolatok megszakadtak, s „önállósították" magukat. Részben a 
Láng-század és a tudományegyetemi KISKA soraiból, valamint más egyetemista csopor
tokból verbuválódott, sok katonaszökevénnyel kiegészülve az alakulat, amely M. kir. 
II. ,,K" "Karhatalmi zászlóaljnak álcázta magát, így mentett és bujtatott embereket, de 
nyilasellenes fegyveres akciókat is végrehajtott. (Birtokomban levő eredeti okmányok és 
visszaemlékezések alapján. — P. P:) 
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Mindez a zászlóalj vonatkozásában fokozódott azzal, hogy tagjai 
zömükben az egyetemi ifjúság olyan rétegét alkották, akik között 
nagyon sokan voltak fizikai dolgozók gyermekei. Fizikai dolgozó — 
munkás, szegényparaszt, pincér, levélhordó postás, tűzoltó, szabó és 
cipész kisiparos, kereskedősegéd stb. — gyermeke volt a zászlóalj 
46%-a. Sokuk igen nehéz anyagi körülmények között nőtt fel, s már 
gyermekkorukban érzékenyek lettek a társadalmi igazságtalanságok
ra. Másrészt lateiner szülők — pedagógus, tanár, tanító, református 
lelkész — gyermekei voltak (a zászlóalj tagságának 17%-a), akik ily 
módon örököltek a családból bizonyos humánus gondolkodást és ma
gatartást. Köztisztviselő (ide soroltuk a közigazgatási bíró, postatiszt-
viselő, számvevőségi dolgozó, fővárosi kistisztviselő, állami erdőmér
nök stb. származású szülőket) származású volt 15%. Azokat a fiata
lokat, akik bár németellenesek voltak, de szüleik exponálva voltak 
az államigazatás magasabb köreiben, óvatossági szempontok miatt a 
zászlóaljból eltávolították. Az egyéb származásúak kategóriájába vet
tük a szabadfoglalkozásúak (orvos, ügyvéd, magánmérnök), a feltehe
tően jobb módú kereskedők (vaskereskedő, vendéglős), valamint a 
magántisztviselők gyermekeit. Arányuk 22% volt:8 

A fizikai dolgozók gyermekeinek kiugró, 46%-os aránya a zászló
aljban már önmagában is sokatmondóan mutatja (gondoljunk az egye
temi és főiskolai hallgatók akkori szociális összetételére) azokat a de
terminánsokat, amelyek meghatározták e társaság pozitív irányú fej
lődési tendenciáit, s egyben eleven cáfolata annak a már 1945—46-ban 
lábrakapott szemléletnek, amely az ellenforradalmi korszak egyetemi 
ifjúságát mind valami egységesen haladásellenes, a „jobboldali tanári 
kartól és sajtótól" gyökeréig megfertőzött reakciós masszát kívánta 
beállítani, mint olyan réteget, amelyről fel sem tételezhető, hogy 
belőle kisebb-nagyobb csoportok részt vettek, vagy részt vehettek vol
na az ellenállási mozgalomban.9 

A származási determinánsokon túl igen sok fiatalnál pozitívan ha
tottak (a visszaemlékezésekből ez világosan kitűnik), a magyar haladó 
múlt hagyományai. Igen sok táncsicsos családjában kimutatható, hogy 
ilyen, vagy olyan mértékben élt 1919 szelleme, s ha zömében ennek 
hatása nem is ment túl egy népfrontos magatartásnál, tevékenységü
ket a zászlóaljban mégis indokolja. 

4. 

A Táncsics-zászlóalj első százada főleg kisebb kollektívák tömörü
léséből állt: Eötvös-kollégisták, Horthy-kollegisták, a református gim
názium volt tanulóinak egy baráti csoportja és a levente mozgalmon 
belül kialakult „baloldali" társaság egy része, akik már az érseki ka
tolikus gimnáziumból ismerték egymást, s baráti kapcsolataikat az 

8 Az adatok reprezentatív fedni éréseim eredményei. 
9 Lásd többek között Marsall László cikkét: „A magyar diákok nem vettek részt a 

partizánmozgalomban." Megjelent A tett 1946. március 11-i számában. 
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egyetemen felújították. Az I. század főleg e baráti körök, kollektívák 
egymás beszervezése révén állt össze, a II. és a III. század pedig az 
egyetemi nemzetőri és KISKA-alakulatok bizonyos önszelekciója út
ján. Több ezer egyetemi hallgató kereste e nehéz és zavaros időkben 
a helyét. Valamennyien oda igyekezve, ahol az egész légkör, a többiek 
megnyilatkozásai stb. azt mutatják, hogy itt olyan közösségre találtak, 
amely gondolkodásuknak, beállítottságuknak (nyilas- és németellenes-
ség, humánus emberi magatartás, demokrata, liberális szellem stb.) 
leginkább megfelel. így jött össze a Táncsics-zászlóaljban egy olyan 
tömörülés, ahol a kor alapvető kérdéseiben lényegében egyformán 
gondolkodó emberek találtak egymásra. De a századokon belül is ki
sebb körök ismerték csak egymást. E kollektíván belül ismerték egy
más politikai meggyőződését, egyébként tartózkodóak voltak egy
mással. 

A fecsegést kerülték. Az volt az elv, hogy a közvetlen parancsno
kában mindenki feltétlenül megbízik, s csak annak parancsait hajtja 
végre. Ily módon sikerült biztosítani a szigorú konspirációt — s egy
ben az egész zászlóalj egységes fellépését, fegyelmét. 

5. 

A zászlóaljjal az ellenállás mint a fegyveres felkelés egyik fontos 
szervével számolt, s mint ilyent, anyagi eszközökkel is támogatta. 
Ellátásra és fegyverek beszerzésére 15 000 pengőt küldött a Magyar 
Front, 2000 pengőt Ertl Tamás nevű egyetemi hallgató hozott, állító
lag gettóbeli zsidók gyűjtéséből.10 

A felfegyverkezés gondolatát alulról jövő, spontán mozgalom is 
támogatta: a katonai foglalkozásokon (ezek szintén az ellenállás uta
sításainak megfelelően folytak) egyre többen jelentek meg hazulról el
hozott, vagy különböző utakon szerzett pisztolyokkal, fegyverekkel. Ez 
öltött később szervezett formát, amikor már a fronton harcoló katonáktól 
szerzett a zászlóalj kisebb csoportok akciói révén fegyvereket. 
A fegyverszerzésnek ez a módja már a KISKA-alakulatok kereteiben 
megkezdődött mind a tudományegyetemi, mind pedig a közgadász 
zászlóaljnál. A katonáktól való fegyverszerzés formái: pálinkáért, ci
garettáért, konzervért cserélés, vásárlás és kérés, valamint elhagyott 
fegyverek összeszedése és a leleményesség legkülönbözőbb módjai. 
Bár a zászlóaljnak csak egy kis része tudott ily módon felfegyver
kezni, mégis lehetőség nyílt arra, hogy készletéből fegyvereket, lő
szert juttasson az ellenállás más csoportjainak, így pl. Padányi Mi
hály vitt fegyvereket Fehér Lajos partizáncsoportja részére az ala
kulattól.11 

10 Ezeket az adatokat dr. Várhelyi József közölte. Visszaemlékezések, dokumen
tumok ezekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre. Az bizonyítható, hogy a zászlóalj 
zsoldot nem kapott, és élelmezéséről is maga gondoskodott, pl. többek között a Collegium 
Mediouim épülete melletti német raktár rendszeres fosztogatása útján. 

11 A fegyverszerzés tényét (s némely esetben komoly tűzerejű fegyverekről van szó, 
pl. nehézpuska, gépfegyver, golyószóró) egykori eredeti fényképfelvételek is tanúsítják. 
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6. 

A Táncsics-zászlóalj fegyveres és szellemi akcióiról a visszaemlé
kezések részletesen beszámolnak. Elismerően szól erről a Magyar De
mokratikus Ifjúsági Szövetség Titkárságának 1945. február 22-én kelt 
igazolványa is, valamint a Magyar Kommunista Párt rákoshegyi szer
vezetében 1945. július hó 5-én felvett jegyzőkönyv. A Táncsics-zászlóalj 
fegyveres akcióit a következőkben foglalhatjuk össze: telefonkábelek 
elvágása, robbantás, gépkocsiknak erőszakkal való igénybevétele12 és 
a rákoshegyi akció. A zászlóalj szellemi akciói: röplapok gyártása és 
terjesztése, nyilas feliratok, röpcédulák megsemmisítése; hamis igazol
ványok, születési anyakönyvi kivonatok gyártása, s ily módon több 
száz üldözött mentése. 

7. 

A zászlóalj legjelentősebb akciója a rákoshegyi akció volt. Az ala
kulat legalitása kezdettől fogva a nyilasok megtévesztésén alapult. 
A legalitás alapokmányaként Várhelyi József korábbi nemzetőr 
zászlóaljparancsnoki kinevezése szolgált. Miután a nemzetőrségek 
megszűntek, a zászlóalj minden felsőbb szerv tudta és jóváhagyása 
nélkül átalakult KISKÁ-vá. Ezt az akkori idők zűrzavara tette lehető
vé. (A zászlóalj személyi állományáról pl. névsor sosem készült.) 
A zászlóalj egyidőben mint „hungarista" alakulat álcázta magát. Hogy 
ez a nyilasok megtévesztését szolgálja, azt a zászlóaljból mindenki 
tudta. 

A nyilas ifjúsági központ vezetőségével folytatott veszélyes és meg
tévesztő tárgyalások huzavonái után a nyilasok december 10-én a 
zászlóalj egy részét beöltöztették (fegyvert nem adtak), karácsony 
előtt pedig közölték, hogy a német csapatoknak alárendelve, bevetik 
a zászlóaljat árokására. A három századot kettéosztották: az I. szá
zad elvonult Vecsésre az SS-hez, a II. és a III. század pedig Rákos
csabára. Még az nap — december 24—25-re virradó éjjel — a néme
tek kivezényelték az I. századot Vecsés—Maglód—Ecser térségében 
lövészárok ásásra. Itt a század erős aknatüzet kapott, egy halálos se
besülés is történt (Ocker Tamás). A század hajnalban önkényesen el
hagyta munkahelyét és Lőrincen át Rákoshegyre vonult. 

A II. és III. század Rákoscsabán egyetlen kapavágást sem csinált: 
délelőtt kimentek a munkára kijelölt arcvonalra, s eldobálva szerszá
maikat, visszatértek Rákoscsabára. Itt, miután értesültek az I. század 

12 A robbantás tényét ma már közvetlenül bizonyítani természetesen nem tudjuk. 
A visszaemlékezők közül is csak alig néhányan beszélnek erről, s a történésznek jogá
ban áll fenntartással fogadnia e kijelentéseket. Különösen, ha meggondoljuk, hogy a Tán
csics-zászlóalj végső fokon a kommunista párt által szervezett alakulatoknak egyike volt, 
a fegyveres felkelés céljából hívták életre, s erre az esetre őrizgették — tehát már eleve 
kerülniük kellett a lebukás veszélyével járó akciókat. Azt azonban a volt táncsicsosok 
mindegyike tanúsíthatja, hogy volrt időszak, amikor három gépkocsival is rendelkezett a 
zászlóalj. A dokumentumok között bemutatjuk azt a birtokunkban levő parancsot, amely
ben Várhelyi József utasítja Láng Kálmánt gépjárművek igénybevételére. 
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helyzetéről, azonnal Rákoshegyre vonultak, hogy a további akciók 
érdekében egyesüljenek az I. századdal. A zászlóalj parancsnokság ko
rábban már értesült róla, hogy Rákoshegyen az ellenállásnak egy 
góca működik; megérkezve Rákoshegyre, azonnal keresték a kapcso
lat felvételét. A helyi ellenállással együttműködve, ahogy ezt a rákos
hegyi partizánok kézjegyével ellátott jegyzőkönyv is tanúsítja, le
fegyverezték a rákoshegyi nyilasház fegyvereseit. A rákoshegyiek a 
táncsicsosok parancsnokságára küldtek egy szökésben levő hadifo
goly szovjet tisztet, akit 26-án éjjel a zászlóalj járőr kíséretében át
küldött a szovjet csapatokhoz (a járőr 5 tagja táncsicsos volt, ketten 
pedig a helyi ellenállás tagjaiból kerültek ki).13 A járőrnek az volt a 
feladata, hogy tájékoztassa a Vörös Hadsereg illetékes parancsnokait 
a front rákoshegyi helyzetéről, illetve eszközölje ki a Táncsics-zászló
alj csatlakozását a szovjet csapatokhoz. A járőr átment, de további 
sorsáról a Táncsics-zászlóalj akkor nem szerzett tudomást. A vissza
emlékezésekből kiderül, hogy tárgyaltak a Vörös Hadsereg tisztjeivel, 
akik tudtak is a Táncsics-zászlóalj helyzetéről, de Rákoshegy elleni 
támadásuk a járőr közlésétől függetlenül indult meg. 

Időközben a tábori csendőrség hírt kapott a Táncsics-zászlóalj rá
koshegyi ténykedéséről. Ennek következményeként 27-én déltájban 
motoros tábori csendőrök jelentek meg a zászlóaljparancsnokság előtt. 
Az őrség és a tábori csendőrség közötti harc kibontakozását két vá
ratlan aknabecsapódás akadályozta meg (valószínűleg a támadó szov
jet csapatok aknatüze). Öt tábori csendőr meghalt, a többi elmene
kült. A Táncsics-zászlóaljból ekkor halt hősi halált Lórencz Pál, a 
helyi ellenállás részéről pedig Nyitrai Zoltán. Megsebesült még két 
táncsicsos: Göncz Árpád és Szolnoki Lajos, a helyi ellenállás részéről 
pedig Szentesi Ede. 

A. zászlóaljparancsnokság azonnal riadóztatta a személy állományt. 
A templom előtti téren felsorakozó alakulat 45%-a a mellett szava
zott, hogy Rákoshegyen várják be a szovjet csapatokat, 55%-a viszont 
vissza akart térni a szovjet csapatok által már körülzárt Budapestre.1 '1 

Végül is a zászlóalj gyors visszavonulását sietette az is, hogy számí
tani lehetett a tábori csendőrök újabb megjelenésére. Az alegység 
utolsó embereinek már futva kellett elhagyniuk Rákoshegyet. Való
színű, hogy a visszatérő tábori csendőrök golyóitól halt hősi halált a 

13 Az öt táncsicsos közül háromnak a nevét pontosan ismerjük: Bartalis István (jelen
leg az MTS OT Magyar Üszó Szöveitség vízipóló utánpótlás szakvezetője), dr. Pap Tibor 
(tanszékvezető egyetemi tanár a pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán), 
Wanner Henrik (hadifogságban meghalt). 

V. N. Komiszarov, az 503-as tüzérezred törzsének volt parancsnoka. 1972. február 
19-én a Partizán Szövetségnek küldött levelében többek között az alábbiakat írta: „A Bu
dapestért folyó- harcok idején, 1944 végén a szovjet hadsereg oldalára átment a magyar 
diákoknak egy csoportja. Közöttük Pap Tibor végzett egyetemista. Jól ismerte az orosz 
és német nyelvet, ezért tolmácsi minőségben a Vörös Zászlórenddel és a Bogdán Hniel-
nickij renddel kitüntetett 297-es Szlavjanszki—Kiró vográdi lövészhadosztály keretébe tartozó 
503-as tüzérezred törzséhez nyert tolmácsi minőségben beosztást." 

14 Az adatokat dr. Várhelyi József visszaemlékezése alapján közlöm, más visszaemlé
kezésekben csupán utalások vannak erre. Arról többen szóltak, hogy a csoport egy része 
át akart állni, viszont többen a helyzetet nem tartották erre alkalmasnak. 
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Táncsics-zászlóalj 4 másik embere. A rákoshegyiek temették el őket, 
nevük ismeretlen.15 

Ekkor már kibontakozott a szovjet csapatok támadása is. A Tán
csics-zászlóalj rákoshegyi tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy Rá
koshegyet harc nélkül szabadítsák fel a szovjet csapatok. 

Az Üllői útra érve a zászlóalj rendezte sorait, s miután több ellen
őrzést kijátszottak (az igazoltató tábori csendőrök a Táncsics-zászló
aljat keresték), lopva visszatértek a Collegium Medicumba. Itt őrsé
güket megerősítve, az épületet elbarrikádozva január 2-ig rejtőzköd
tek. Az általános zűrzavarnak köszönhető, hogy a nyilasok a zászlóalj 
kilétét egyeztetni már nem tudták. De akkor már az ellenállással is 
megszakadtak a kapcsolatok. E veszélyes helyzetben a zászlóalj pa
rancsnoksága Horthy-tisztekkel is próbálta felvenni a kapcsolatot. Egy 
Bakos nevű őrnagy ígéretet tett, hogy törli az egyetemi KISKA-ala-
kulatot a nyilvántartásból, ha egyáltalán van ilyen nyilvántartás. Erre 
az óvatosságra azért volt szükség, hogy a nyilasok ne keressék az 
alakulat szétszóródó tagjait.16 Ezt követően a zászlóaljparancsnokság 
január 12-ig szóló hamis nyílt paranccsal elbocsátotta személyi állo
mányát azzal a kéréssel, hogy aki teheti, bújtassa magánál azokat a 
társakat, akiknek nincs hová menniük. Ily módon a zászlóalj tagjai 
közül csak néhánynak kellett a Köztelek utcában maradnia. Itt is estek 
szovjet fogságba. Mások segélyhelyeket létesítettek, így álcázták ma
gukat, segítettek egyben a lakosság mentésében is. A hamis nyílt pa
rancs számos igazoláson és razzián segítette át a zászlóalj bujkáló 
tagjait. 

8. 

Lényeges kérdés, hogy a zászlóalj tagsága állt-e a tudatosságnak 
azon a fokán, amely kimeríti az „ellenállási zászlóalj" fogalmát. A ku
tatások és a visszaemlékezések elemzése azt bizonyítja, hogy a zászló
alj személyi állománya tudatában volt a szerepének, bár természete
sen a tudatosság különböző fokán. 

A Táncsics-zászlóaljnak volt egy jelentős magva, nem csupán a 
vezetők személye tartozott ebbe, mely kifejezetten és tudatosan tar
tott fenn kapcsolatot a baloldali diákmozgalmak vezetőivel, az ille
gális kommunista, szociáldemokrata és parasztpárti vezetőkkel, a ma
gyar diákok szabadsági ront j ával és expontált illegális szociáldemok
rata politikai vezetőkkel. Volt egy olyan szárnya is a zászlóaljnak, 
amelyben a kisgazdapárt politikai koncepciói érvényesültek. Mindez a 
politikai ideológiájában és elképzeléseiben különböző, s sokban egy
másnak ellentmondó törekvés azonban közös érdekre talált a nyilasok 
és németek katonai rendelkezéseinek szabotálásában, s már a kezdet 
kezdetén túlment a nem fegyveres ellenállás formáin. A zászlóalj si-

15 Általában a zászlóalj embereinél személyi papírok nem voltak. Egyéni eltávozás 
esetén a parancsnokságtól kaptak különböző igazoló iratokat, kimaradási engedélyeket. So
kan ilyenkor is fiktív nevet használtak. A zászlóaljparancsnokság a személyi állományról 
nyilvántartást soha nem vezetett, illetve hamis névsorok szerepeltek egy esetleges ellenőr
zés megtévesztésére. 

16 Dr. Várhelyi József közlése. 
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keres megszervezésében, összefogásában és a tervezett fegyveres fel
kelés idejére való eredményes megtartásában végső soron az illegális 
kommunista pártot kell keresnünk, azokat a nehezen és szívósan, az 
illegalitásnak a legális szervekbe való beépülésének mesteri munkája 
révén kiharcolt eredményeket, amelyeket a párt az antifasiszta nép
front kiépítése terén elért.17 Más kérdés annak a vizsgálata és kide
rítése, hogy ez a csoport miért nem kapcsolódhatott be jobban az el
lenállásba, értve ezen azt, hogy miért nem szélesedett ki jobban októ
bertől decemberig az illegális kommunista párttal való kapcsolat. 

Az illegális kommunista párt tagjai közül többen tudtak a zászlóalj 
létezéséről, hasonlóan baloldali értelmiségiek is, s mint számba jöhető 
menedékkel, vagy cselekvési bázissal számoltak vele. 18 Kifelé, for
májában a Táncsics-zászlóalj mindvégig KISKA-jellegű alakulat volt, 
s mint ilyen a hadsereg részét képezte. Ugyanakkor a zászlóalj min
den embere tudta: azzal, hogy az alakulat tagja, katonaszökevény,19 

katonaszökevény a szónak abban az értelmében, hogy tudatosan olyan 
alakulat tagja lett, amelyik szabotálja a fennálló katonai rendelke
zéseket, s tevékenysége a katonai rögtönbíráskodás hatálya alá esik. 
Ez a tagság kb. 80%-ánál már a legelső időkben is világos volt, de 
mindenki előtt világos lett a rákoshegyi akció után. 

A zászlóalj személyi állományának jelentős része tudta, vagy sokan 
sejtették, hogy az alegységben olyan emberekkel van együtt, akik a 
a rendszer üldözöttéi akár származásuk, akár más okok (katonaszöke
vény, illegális párt tagja) miatt. 

A zászlóaljban sokan tudtak arról, hogy felvették a kapcsolatot a 
szovjet csapatokkal, illetve, hogy ennek érdekében járőrt küldtek 
át. 

Az alakulat nagy része tudott a zászlóalj fegyveres akcióiról — ha
sonlóan a szellemi akciókról is. 

9. 

A Táncsics-zászlóalj a felszabadulás után szétszóródott. 1945 feb
ruárjában ugyan egy része összejött és bekapcsolódott a demokratikus 
hadsereg szervezésébe, a szervezés különböző huzavonája, s egyéni 

17 A Táncsics-zászlóaljról — az alakulat nevének említése nélkül — először Nemes 
Dezső írt Magyarország felszabadulása című, a Szikra Kiadó gondozásában 1955-ben meg
jelent könyvében (127—128. o.) A „polgári és katonai körök" által szervezett csoportként 
mutatja be a zászlóaljat, amelynek akciói elsősorban és csak a harcoktól való félrevonu
lásra és önmaga átmentésére irányultak. A rákoshegyi eseményeket — a rendelkezésére álló 
források hiányosságai folytán — nem sikerült a történelmi valóságnak megfelelően bemu
tatnia. Könyvének idevonatkozó része változatlanul került az 1960-as második kiadásba 
(128—129. o.), holott idő közben az Új Hang 1955. júliusi számában megjelent Lukácsy Sándor 
cikke a Táncsics-zászlóaljról, amelyben Lukácsy, saját élményei alapján, sok részletében 
hűen ábrázolja az eseményeket (bár írása nem mentes a szubjektív hangvétel, a hiányos 
ismeret, s a csalóka emlékezet okozta tévedésektől). 

18 Ez több esetben a Táncsics-zászlóaljtól teljesen független személyek visszaemlékezé
seiből is kitűnik. De utal erre Pálffy György 1945. június hó 11-én kelt jelentése is. (Ma
gyar Szabadságharcosok a fasizmus ellen. Budapest, 1969., 315. o.) 

19 Reprezentatív számításaim szerint a Táncsics-zászlóalj tagjainak 60%-a 1920—24-es 
születésű volt, azaz katonaköteles korú, 1925-ös születésű volt 27%, és ettől fiatalabb, 1926— 
27-es évjáratú 13%. 
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okok miatt azonban végül is csak kevesen vettek részt a hitleri Né
metország elleni háborúban. 

Valószínűleg az okok egész láncolata játszott abban is szerepet, 
hogy a zászlóalj tevékenységének elismerése elmaradt, bár arról a 
zászlóalj helyettes parancsnoka 1945 elején memorandumot juttatott 
el a debreceni kormányhoz.20 Közrejátszott az elismertetés elmara
dásában az is, hogy a zászlóalj parancsnoka, mivel részt vett a de
mokratikus hadsereg tagjaként az ausztriai felszabadító harcokban, 
csak 1946-ban tért vissza Budapestre. Az akkori idők politikai harcai
ban nem sok remény volt egy olyan ellenállási alakulat elismerteté
sére, melyben, ha kis csoportra terjedően is, kisgazda vonal is érvé
nyesült, így aztán nem is történt lépés a zászlóalj elismertetésére. 
A Kisgazda Pár t ugyanakkor a maga embereit a Táncsics-zászlóaljból 
különböző kitüntetésekben részesítette. 

Szétesett az alakulat azért is, mert megszűnt az antifasiszta jel
legből adódó közös platform, az új helyzetben már a különböző po
litikai elképzelések, törekvések domináltak, s már nem a közös, ha
nem az elválasztó lett uralkodóvá. Tehát a Táncsics-zászlóalj nem is 
léphetett fel elismertetéséért egységesen. S a kommunisták, akikkel 
kapcsolatban volt, nem álltak, vagy nem állhattak ki mellette, merï 
abban a légkörben, amely igyekezett háttérbe szorítani az itthon 
küzdő kommunisták szerepét, szükségszerűen feledésbe merült azok
nak a tényleges eredményeknek egy része is, amit az illegális párt 
szívós, nehéz körülmények között folytatott munkája révén elért. 
Lassan uralkodóvá vált egy olyan szemlélet, amely szinte azonosította 
a népet az uralkodó osztály politikájával, s egyoldalúan Magyarország 
utolsó csatlós szerepét hangsúlyozta. Ebben a légkörben a Táncsics
zászlóalj tevékenységében részt vett fiatalok egy része is elbizonytala
nodott. Maguk is elhitték, hogy amit csináltak, nem volt több saját 
életük mentésénél. Az a szellem, amely a dogmatizmus légkörében 
szinte bűntudatot nevelt a magyar népbe, akaratlanul is nagy mérték
ben akadályozva ezzel a szocializmus eszméinek térhódítását, e cso
portnál is hatott, sok elbizonytalanodást okozott.* 

20 Dr. Várhelyi József közlése. Sajnos a memorandumot nem találtuk meg. 
* A szerkesztő bizottság e közleménynek abban a reményben ad helyt, hogy a folyó

irat olvasói észrevételeikkel, visszaemlékezéseikkel kiegészítik — és ha kell, pontosítják 
a közel három évtizede lezajlott, és megfelelő történeti dokumentáció hiányában nem köny-
nyen rekonstruálható eseményeket. Minden, akár a kisebb részletekre vonatkozó vissza
emlékezés, kiegészítő észrevétel nagy segítséget nyújthat ellenállási mozgalmunk e kevéssé 
ismert fejezetének hiteles megörökítéséhez. (A szerk.) 
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1. 

M. KIR. P. P. T. E. HONVÉD KIS. KARHATALMI 
ZÁSZLÓALJ PARANCSNOKSÁG BPEST P. H. 

P A R A N C S . - 1 

Budapest, 1944. dec. 5-én 

Utasítom Láng Kálmán szdpk-ot, hogy Nagy-Budapest területén forgalmi 
engedéllyel nem rendelkező gépjárműveket megtekintsen és a Honvéd Kisegítő 
Karhatalom számára igénybevegyen. 

M. kir. p. p. t. e. honvéd Várhelyi József sk. 
kis. karhatalmi zászlóalj zlj. pk. 
Parancsnokság 
Budapest p. h. 

2. 

MAGYAR DEMOKRATIKUS IFJÜSÁGI SZÖVETSÉG 

I G A Z O L V Á N Y 

Igazoljuk, hogy az Egyetemi Táncsics Mihály Zászlóalj, főleg egyetemi hall
gatókból álló alakulata a Magyar Diákok Szabadságfrontjának vezetőségével 
állandó érintkezésben állt. A Szabadságfront tagjainak saját alakulatában me
nedéket és munkateret biztosított, igazolványokkal látta el őket, fegyverrel 
segítette munkájukat. Propagandaanyag elhelyezését állandóan biztosította, így 
a Magyar Front szellemében végezte munkáját, fasisztaellenes tevékenységet 
fejtett ki. 

A Magyar Diákok Szabadságfrontjának az útmutatásait a zászlóalj vezetője 
és szervezője dr. Várhelyi József orvos (szül: 1920. augusztus 1. Pestszentlőrinc) 
mindenkor teljesítette, a zászlóalját bekapcsolta az ellenállási mozgalomban. 

Budapest, 1945. február 22. 

Nyeste Zoltán s. k. A Magyar Diákok Szabadsági ront j a 
a Diákfront volt katonai részéről: 
szervezője Kiss Sándor s. k. 

a MADISZ 
elnöke 

Vezetőségi tagok 

MAGYAR DEMOKRATIKUS IFJÜSÁGI SZÖVETSÉG 
TITKÁRSÁGA P. h. 

21 A dokumentum eredeti példánya a tulajdonomban van — P. P. 
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3. 

N Y I L A T K O Z A T 

Az egyetemi TÁNCSICS MIHÁLY ellenállási csoport ellenállási munkám ideje 
alatt velem kapcsolatban állt. 

A csoport Dr. Várhelyi József orvos vezetésével több alkalommal segítségemre 
volt. 

Budapest, 1945. évi július hó 22-én. 

Az aláírás hiteles! 
Budapest, 1945. július 22. 

Olvashatatlan aláírás s. k. 
szds. 

MAGYAR HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM P. h. 

Sólyom László s. k. 
vezérőrnagy 

4. 

JEGYZŐKÖNYV 

Felvétetett Rákoshegyen, 1945. évi július hó 5-én, a Magyar Kommunista 
Párt rákoshegyi szervezetében 

Jelen vannak: az alulírottak 

Tárgyaltatott: Az egyetemi Táncsics Mihály zászlóalj szereplése Rákos
hegyen. 

1944. december 25-én 14 órakor az egyetemi Táncsics Mihály zászlóalj 1. 
százada Székely Tamás századparancsnok vezetésével Rákoshegyre érkezett, 
még aznap délután felvette az érintkezést rákoshegyi ellenállás vezetőivel, s az 
illegális kommunista párt fegyveres szervezetével. A község ellenállási vezető
sége gondoskodott a zászlóalj ellátásáról és elszállásolásáról. 

December 26-án dr. Várhelyi József zászlóalj parancsnok még kéft századdal 
ugyancsak Rákoshegyre érkezett. A rákoshegyi ellenállás vezetőinek kérésére, 
vállalta Rákoshegy védelmét a nácik ellen, s átvette az itteni vezetőséggel az 
ellenállás irányítását. 

Délelőtt 10 órakor Székely Tamás utasítására Szűr Mihály rohamcsoport 
parancsnok lefegyverzi a rákoshegyi nyilasház fegyvereseit. A nyilasok a házat 
nem hagyhatták el, még délelőtt folyamán a helyi ellenállás hírszerzői lehall
gatták a lefegyverzett nyilasok távmondatát, amit a budapesti nyilas főkörzet-
hez küldtek. A helyi ellenállási szervezet megkezdte a környéken található 
SS katonák és megbízhatatlan elemek lefegyverzését és foglyul ejtését. 
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18 órakor a helyi ellenállás emberi a zászlóalj parancsnokhoz küldenek egy 
szökésben levő ' hadifogoly orosz tisztet. Dr. Várhelyi tájékoztatja a szovjet 
tisztet az arcvonalszakasz helyzetéről, tervet javasol az arcvonalszakasz áttöré
sére, hogy az orosz tisztet az első század juttassa át az arcvonalon. Székely 
századparancsnok az orosz tisztet védelmező parlamenter járőrt, amely a helyi 
ellenállás és a Táncsics zászlóalj tagjaiból á l l . . P órakor indították útnak. 
December 27-én még a szabadon levő nyilasok és német barátok feljelentésére 
a következők történtek: 
1. Az I. magyar páncélos hadosztálynak a környéken állomásozó és harcba

vetett részlegei parancsot kaptak a riadó készültségre. A Táncsics zászlóalj 
és a helyi ellenállási mozgalom esetleges támadásának fogadására. 

2. Egy századosból és több tisztből álló vizsgáló bizottság szállt ki tRakoshegyre 
tábori csendőrségtől kísérve. A tábori csendőrök harcra készen körülvették 
a községet, majd egy Horváth nevű ezredes csatlakozott a vizsgáló bizottság
hoz, mint H. d. kiküldött. Várhelyi zászlóalj parancsnok megtévesztő tájé
koztatást adott a helyzetről. 

3. Ugyanakkor a zászlóalj parancsnokság épülete előtt közvetlenül a vizsgálat 
után, meg nem állapítható okokból kettős becsapódás történt (valószínűleg 
az orosz előőrsök akna belövése), meghalt öt tábori csendőr, hősi halált halt 
Lorenz Pál rajparancsnok és Nyitrai Zoltán az ellenállási mozgalom részé
ről. Megsebesült dr. Göncz Árpád és Szolnoki Lajos az I. század helyettes 
parancsnoka, valamint Szentesi Ede a helyi ellenállási mozgalom részéről. 
A vizsgáló bizottság sietve távozott, a zászlóalj parancsnokság azonnali útba-
indítási parancsot kapott a hadtest parancsnokság részéről és a községet ki
ürítette. 
14 órakor a Vörös csapatok elérték a község szélét a megbeszélt irányból 

közelítve. 

k. m. f. t. 
Vári Béla s. k. és még 
négy olvashatatlan 
aláírás s. k. 

22 Az időpont az eredeti dokumentumban sincs feltüntetve. 
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AZ ÉRZELMEK ÉS AZ ÉRTELEM SZEREPE 
HADIFOGOLY-MAGATARTÁSUNKBAN 

(VISSZAEMLÉKEZÉS) 

GALLYAS FERENC 

Csaknem három évtizede foglalkoztat a kérdés: miért nem jött létre 
1943—44-ben a 2. magyar hadseregnek szovjet hadifogságba jutott 
tisztjeiből és katonáiból Magyar Légió? Gyötrődöm emiat t . . . Hiszen 
1943 elején, fogságba esésünk után, a doni 2. magyar hadsereg, az 
olasz és a román hadsereg, majd a sztálingrádi 6. német hadsereg 
pusztulása nyomán tisztán állt előttem, hogy Hitler német birodalma 
nem nyerheti meg a háborút, tehát Magyarország sem remélhet semmi 
jót a német szövetségben vállalt „keleti hadjárattól" és a háborútól, 
ezért Magyarországnak minél előbb ki kell lépnie a háborúból. Igen, 
de hogyan teheti ezt meg a magyar vezetés? Azok a németbarát ele
mek, akik a maguk sorsát éppen úgy a német győzelemhez kötötték, 
mint az országét és a magyar népét, bizonyosan a végsőkig kitartanak 
Hitler mellett; azok az angolbarát vezető személyek, akik sohasem 
szerették a németeket, de féltek a Szovjetuniótól, abban reményked
nek, hogy a hitleri német hadsereg és a Vörös Hadsereg kölcsönösen 
elvérezteti egymást. Arra számítanak, hogy akkor megnyílik majd 
előttük a cselekvési lehetőség. Addig azonban ők sem akarnak — 
nem is mernek cselekedni, ezért tőlük sem várható, hogy elősegítik 
Magyarországnak a háborúból való kilépését. Otthon a Szovjetunió 
elleni háborúban való magyar részvételt ellenzők száma, ereje, tö
megbefolyása, cselekvési lehetősége nem elegendő, hogy hazánknak a 
háborúból való kilépését kikényszerítse, Eckhardt Tibornak az Egye
sült Államokba utazásától semmit sem lehet várni, s Nyugaton nincs 
már olyan magyar erő, mely ebben az irányban bármit is tehetne. 

A Vörös Hadsereg viszont 1943 elején megsemmisítette a 2. magyar 
hadsereget, s — szovjet hadi jelentések szerint — 65 000 magyar tisz
tet (köztük két tábornokot) és katonát ejtett fogságba; a Szovjet
unióban sok magyar kommunista él. Lehet-e együttműködést terem
teni a kommunisták és a magyar tisztek között? Milyen lehet ez az 
együttműködés? Milyen célokat követhet? Milyen eredményre ve
zethet? 
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Miért foglalkoztattak engem ezek a kérdések? Hiszen én is gon
dolkozhattam volna úgy, hogy „hadifogoly vagyok, számomra a há 
ború véget ért, az a fontos, hogy megérjem a háború végét, s otthon 
újra kezdhessem az életet". 

Természetesen voltak olyanok is, akik a fogságba esést elviselni sem 
tudták. A 2. magyar hadsereg pusztulása, alakulatuk megsemmisülése, 
bajtársaik halála, régi reményeik szertefoszlása a kétségbeesésbe ta
szított, s öngyilkosságba kergetett sok magyar tisztet. 

S sokan voltak azok is, akik — különböző okokból, más-más el
szánással és célkitűzéssel — a tennivalókon és a jövőn töprengtek. 

Közéjük tartoztam én is. 
1943 elején 36. évemben voltam. Hogy mi a háború, arról én már 

az első világháború idején némi fogalmat alkottam magamnak. Apám 
1914-ben a szerb fronton elesett. 1915-ben — mint hadiárva — árva
házba kerültem. Tizenkét évet töltöttem a fővárosi „József" fiúárva
házban. Mint árvaházi növendék érettségiztem. Azt a kedvezményt, 
hogy érettségit tehet, csak kevés árvaházi növedéknek adták meg. 
Én nagyon korán megértettem, hogy abból a nyomorból, amelyben 
anyám és testvéreim élnek (ha egyáltalán), csak akkor menekülhetek, 
ha tanulok. S tanultam. S mert még az árvaházi növendékek között 
is a legszegényebbek közé tartoztam, nagyon meg kellett küzdenem 
azért is, hogy tanulhassak, s azért is, hogy az árvaház kemény fegyel-
mű, katonás közösségében megállhassam a helyem. Ez a küzdőké
pesség a magam kis közösségében vezető szerephez juttatott. Ezt meg
szoktam, természetesnek tartottam. Az árvaházi élet azonban szinte 
minden nap, újra meg újra megkövetelte, hogy kiérdemeljem azok 
jóindulatát, akiktől a sorsom függött. Észre sem vettem, hogy mindez 
valósággal belémverte: ha előre akarok jutni, akkor küzdenem kell, 
akkor többet kell vállalnom és teljesítenem, mint a nagy többségnek. 
Észre sem vettem, hogy e gondolatvilágban benne van a karrierizmus 
sok eleme is. 

Az árvaházi nevelés (és természetesen az iskolai) keresztény, erő
sen, sőt szélsőségesen nacionalista, irredenta szellemű volt: a „Csonka 
Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország" — 
minden napi imádságunk volt. Ezt a nevelést fokozta az egyetemi 
század, amelybe 1927-ben vonultam be, mert másképp nem tanulhat
tam volna tovább, s az akkori viszonyok között állást sem remélhet
tem, bár jelesen érettségiztem. Az egyetemi század a trianoni béke
szerződés szerint felállított zsoldoshadseregben tíznaponként 13 pengő 
zsoldot is fizetett, kaszárnyában laktunk, étkeztünk, s a főiskolai elő
adások után ott is tanultunk. 1930-ban szereztem magyar—német 
szakos polgári iskolai tanári oklevelet, s valóságos csodának számított, 
hogy 1930 szeptemberében, amikor 35 000 pedagógusból 5000 volt ál
lás nélkül, én Makón, a református egyház, polgári iskolájánál állást 
kaptam. Makón, ebben a rendkívül élénk politikai, szellemi és gazda
sági életet élő megy eszékhely-városban részt vettem az egyházi, vá
rosi és megyei közéletben. Az egyházi cserkészcsapat vezetője lettem, 
s mert polgári iskolai testnevelő tanári oklevelet is szereztem, a város 
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sportéletében is szerepet vállaltam, az egyik helyi futballcsapatnak 
játékosa lettem, így közismert emberré váltam. Mindez azonban nem 
elégített ki. Tanári és közéleti munkám, a tanítványaim szüleinél tett 
osztályfőnöki látogatásaim feltárták előttem e kis város társadalmi
politikai ellentéteit. A város ellenzéki értelmiségével is kapcsolatba 
kerültem, s hamarosan bekapcsolódtam a polgári ellenzék tevékeny
ségébe. Amikor Makón megindult a Délvidéki Független Hírlap (be
tiltások miatt a neve többször változott) című ellenzéki, kisgazdapárti 
lap, állandó külső munkatársa lettem. „Egy álmodozó magyar" alá
írással vasárnaponként élesen ellenzéki cikkeket írtam. ,,A rendszer 
megdöntése" azonban álmomban sem jutott eszembe, csak reformokért 
próbáltam küzdeni. Furcsa, s mind nehezebb helyzetbe kerültem. 
Egy tanár, aki részt vesz egyháza közéletében, városa politikai küz
delmeiben, élesen ellenzéki álláspontot foglal el az ellenzéki újságban 
a hatalom képviselőivel, tehát feletteseivel szemben is, levente-cser
készek parancsnoka, tizenkét évre megválasztott presbiter, az 1939-i 
választáson az ellenzéki gyűlések egyik állandó szónoka, több sajtó
per terheltje és vádlottja. Mindez én voltam. Ellentmondásos tevé
kenységem egyre több bajt hozott a fejemre. „Szerencsémre" 1939-
től kezdve gyakran behívtak katonai szolgálatra. 1942-ben az 55. ha
tárvadász portyázó osztály parancsnokságára, egy hivatásos tiszt pót
lására vonultam be, s onnét helyeztek át a 2. hadsereg haditudósító 
századához, mert az Országos Sajtókamara tagja és kiválóan minő
sített tartalékos tiszt voltam. Önként mentem ki a frontra, abban a 
meggyőződésben, hogy a háború utáni magyar közéletben nem lehet 
szerepe annak, aki ,,a bolsevizmus elleni keresztes hadjárat" idején 
otthon „dekkolt". 

1942 őszén az én meggyőződésem is az volt, hogy a németek már 
nem veszthetik el a háborút, ha pedig 1942 karácsonyára bevonulnak 
Moszkvába, s megnyerik a sztálingrádi csatát, akkor áz Amerikai 
Egyesült Államok, amelynek úgyis elég baja van Japánnal, már 
nem avatkozik be az európai háborúba, tehát a német győzelem való
színű, s „nekünk ebből a győzelemből nem szabad kimaradnunk"; én 
is úgy gondoltam, hogy erre az esetre fel kell készülnünk, mert meg 
kell majd védenünk függetlenségünket, magyarságunkat a németekkel 
szemben. Hogy ebben mennyi volt az egymásnak ellentmondó, egy
mást kölcsönösen kizáró elem, hogy az egész mennyire zavaros volt, 
s mennyivel inkább érzelmi, semmint értelmi alapokra épült, az ak
kor eszembe sem jutott. Ezt az egész érzelem- és gondolatvilágot 
az akkori magyar értelmiség természetes politikai légkörének érez
tem, s a várható jövőt valami (ma már egészen meghökkentő) naiv, 
viszonylagos derűlátással szemléltem. 

(A „ma már" kifejezéshez hadd fűzzem hozzá: itt van előttem egy 
haditudósításom, amely „hősi halálom" után jelent meg itthon egy 
fővárosi lapban; itt van a határvadász osztály parancsnokának „tiszti 
parancsa", amelyben akkori parancsnokom búcsút vesz tőlem a tisz
tikar és az osztály nevében, amikor már bizonyos volt, hogy hadi
tudósítóként a frontra megyek, s itt van a hadifogságban megjelent 
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Felhívás, amelyet én fogalmaztam 1943. február 9-én, akkor még 
„csak" 40 000 magyar hadifogoly nevében: „ez a háború magyar cé
lokat nem szolgált soha! . . . A magyar vér ennyire hiába, ennyire 
idegen célokért nem ömlött soha! . . ." Itt van iskolám 1942—43. tan
évi Évkönyve első oldalán az én gyászkeretes fényképem, s az alá
írás: „a Don mentén hősi halált halt", itt van a makói hősi emlékmű 
fényképe, az emlékművön az én nevem, mint hősi halotté. Hogyan 
lehetséges ez? Mindez én voltam? . . . Igen én . . . Megfizettem érte . . . 
S nemcsak én . . . ) 

Politikai kérdésekkel tehát már régóta foglalkoztam, sőt már főis
kolai hallgató koromban nyíltan felléptem a kormány ellen. 1930. 
március 15-én én voltam a szegedi egyetemi ifjúság hivatalos ünnepi 
szónoka. A Kossuth-szobor előtt felállított emelvényen, a főispán és 
a város vezetősége, az egyetemi tanárok és hallgatók előtt olyan be
szédet mondtam, hogy Buócz rendőrfőkapitány-helyettes háromszor 
szólt fel nekem: „Azonnal hagyja abba!" Csak professzoraim, Tetta-
manti Béla, Banner János, Mester János mentettek meg a súlyos kö
vetkezményektől. Én tehát már elég korán szereztem bizonyos poli
tikai tapasztalatot. A Donnál hadifogságba esett magyar tisztek több
ségének csak kevés aktív politikai tapasztalata volt. A hivatásos tisz
tek — nem voltak sokan közöttünk — általában a „nem politizálok" 
mögé bújtak, a tartalékosok, polgári állásukban és a hadseregben 
egyaránt, fölötteseik utasításait követték, érzelemviláguk — hazasze
retet, keresztény és nemzeti érzés, bolsevizmus-ellenesség — jórészt 
ugyanaz volt, mint az enyém. Nekik azonban, minthogy főként ál
lami alkalmazottak voltak, még csak mukkanásnyi lehetőségük sem 
volt esetleges elégedetlenségük kifejezésére. Legtöbbjük azonban még 
csak elégedetlen sem volt. Az állástalanság, a kilincselés, protekció
haj hászás nehéz évei után jutottak álláshoz, a polgári életben leg
többjüknek csupán az állami ranglétra legalsóbb fokain jutott hely, 
kint a fronton viszont legalábbis szakaszparancsnoki beosztásban vol
tak, 20 éves zászlósok is, hatalomhoz jutottak, s ezzel éltek — egye
sek visszaéltek — is; amíg a hadseregben idáig eljutottak, meg kel
lett tanulniuk: a parancsot gondolkozás nélkül teljesíteniük kell, a 
saját parancsaik teljesítését pedig alárendeltjeiktől ugyanígy meg kell 
követelniük. Hogy váratlanul nehéz helyzetbe jutva, esetleg parancs 
nélkül, sőt parancs ellenére, a saját felelősségére kell cselekednie, leg
többjének eszébe sem jutott. Ilyen volt a Donnál hadifogságba esett 
magyar tisztek — hivatásosok és tartalékosok — nagy többségének 
gondolkodásmódja. (Emlékezetem szerint a szuzdali tiszti hadifogoly
tábor mintegy 160 magyar tisztjének kb. 85—90 százaléka tartalékos 
volt.) Természetesen voltak olyanok is, akiket nehéz sorsuk, tapasz
talatuk megtanított az önálló gondolkodásra. Közülük kerültek ki 
azok, akik a hadifogságban cselekedni mertek, s bekapcsolódtak az 
antifasiszta mozgalomba. 

A tisztek 1943. január 12-től kezdődően a fronton olyan parancsokat 
kaptak, amelyeket teljesíteni a legtöbb esetben nem tudtak. Látták 
alakulatuk értelmetlen pusztulását, képtelenek voltak felfogni, hogy 
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amikor már nekik is vissza kellett volna vonulniuk, felsőbb parancsra 
puska nélküli „felváltók" érkeztek ki hozzájuk, átélték bajtársaik, ba
rátaik, alárendeltjeik halálát, örökre az emlékezetükbe vésődött az 
utolsó töltényig harcoló magyar katona látványa, sokan — már a 
hadifogságban — csak úgy tudták kimondani azt a szót: „német", 
hogy köptek egyet rá, de még ilyen körülmények között sem bírálták 
sem a feletteseiket, sem a magyar hadvezetést, sem a magyar kor
mányt. Az, hogy fogságba jutnak, rémkép, lidérces lázálom volt szá
mukra, sokan inkább az öngyilkosságot választották, s akik erre nem 
szánták rá magukat, letépték a rangjelzéseiket, mert az a tudat élt 
bennük, hogy az oroszok megkínozzák és kivégzik a fogságba esett 
tiszteket. (Én úgy estem fogságba, hogy eszembe sem jutott, hogy 
életben maradhatok, a rangjelzésem leszakítására egyáltalán nem gon
doltam, s erre nem is lett volna lehetőségem, de 1943. január és 
február hónapjában sok olyan magyar hadifogoly tiszttel találkoztam, 
akinek nem volt meg a rangjelzése. Soha nem felejtem el, hogy a 
hrenovojei átmeneti táborba utóbb érkezett magyar hadifogoly csopor
tok tisztjei engem azzal gyanúsítottak, hogy a Vörös Hadsereg szol
gálatában álló, emigráns magyar kommunista vagyok, s egy halott 
magyar tiszt egyenruhájában lépre akarom csalni a magyar tiszteket. 
„Az csak mese — hangoztatták —, hogy a tiszteket tiszti fogolytábor
ba viszik, csak előcsalogatják őket, hogy aztán végezzenek velük".) 

A fogságba eséstől azonban nemcsak a tisztek féltek, hanem a le
génység nagy része is. Részben ez a félelem magyarázta egész szaka
szok, sőt századok értelmetlen pusztulását: harcoltak az utolsó tölté
nyig, s harcoltak sokan töltény nélkül is. A hrenovojei táborban, majd 
később még nagyon sokszor kérdezték tőlem a szovjet tisztek: mivel 
magyarázom, hogy a magyar volt a legfasisztább hadsereg a Don 
mellett? A magyarok között ugyanis — hangoztatták — nem akadt 
egyetlen szakasz sem, amely kötelékben, mint egység adta volna meg 
magát, holott az olasz, meg a román hadsereg hadosztály és hadtest 
kötelékben, majd 1943. február 2-án a sztálingrádi 6. német hadsereg 
megmaradt 92 000 tisztje és katonája — Paulus tábornaggyal az élen 
— mint hadsereg tette le a fegyvert?! Amikor már folyékonyan be
széltem oroszul, meg tudtam magyarázni ezt. „Nagyon jó volt a pro
pagandánk és az ideológiai munkánk. A katonák és az alacsony rangú 
tisztek — főként a tartalékosok — úgy érezték, Isten és a Haza iránti 
szent kötelességüket teljesítik, amikor a vörös veszély ellen védik ha
zájukat, Európát és a keresztény nyugati civilizációt. Emellett 1943. 
január 12-e után jól tudták, hogy csupán két lehetőség között választ
hatnak: vagy hősi halottak lesznek, vagy a csapatcsendőrök intézik el 
őket. A fogság vállalása, mint lehetőség, eszükbe sem jutott". S ami
kor elmondtam, hogy lényegében ugyanígy láttam mindezt én is, 
másképp nem is vállaltam volna a haditudósítói beosztást, akkor kép
telenek voltak elhinni, hogy nem voltam a kormánypárt tagja, sőt 
ellenzéki tevékenységet folytattam. (Erről később már említést sem 
tettem, mert úgy láttam, teljesen elveszítem minden hitelemet, ha 
beszélek róla.) 
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Sokszor föltettem magamnak a kérdést: hogyan volt lehetséges 
mégis, hogy 1943. január végén — február elején sikerült megnyer
nünk a táborban levő tisztek nagy részét a Felhívás aláírására? Hi
szen minden tiszt tudta: amikor aláírja a Felhívást, s benne az ilyen 
mondatokat: ,,Rútabbul cserbenhagyva még nem harcolt, még nem 
pusztult el magyar hadsereg idegenben . . .", s amikor Hitler számára 
minden további segítség megtagadását kívánja, akkor olyan „bűnt" 
követ el, amelyet ez a rendszer — ha megmarad — súlyos börtönnel 
büntet. 

Természetesen tudtam ezt én is. Mégis, mi vitt rá, hogy megírjam, 
s elsőként aláírjam a Felhívást? 

Amikor 1943. január 13-án Osztrogozsszkból kora reggel elindul
tam, hogy megírjam életem „nagy haditudósítását", el sem tudtam 
képzelni, mit élek át azon a napon. Azt tudtam, hogy halálos veszélyt 
vállalok, tudtam azt is, hogy a háború mit jelent, mégis megdöbben
tett, amit láttam. Kolbinótól tovább, a Don felé haladva, megfagyott 
katonák holtteste aprócska hóbuckák alatt; ha megkotortam a havat, 
magyar katona nézett velem szembe, némelyik nyitott szemmel, mint
ha éppen ébredezne. Legtöbbjük arcán béke, nyugalom. Némely bucka 
alatt hatalmas vértócsa, kemény tükörré fagyva. Egy tizedes kezében 
fénykép, rajta a felesége és három gyermeke. . . Ilkei tüzérezredes 
harcálláspontján dörögnek az ágyúk. — Hol az ellenség? — Távcsö
vön nézzük, a Don felől a domb oldalán fehér hólepelben gyorsan 
mozgó, felénk tartó alakok. — Azokat lőj j ük. — S hol vannak a 
mieink? — Ott benn a faluban. 

Az a falu volt Boldirevka. 
— Megnézem, mi ott a helyzet! 
Mint hadifogoly, láttam, mi a helyzet. Az előző napon és az éjszaka 

folyamán közelharc folyt ott. Az utcán, a házak előtt, a házakban 
magyar és orosz katonák holtteste mindenütt. A házak nagy része 
ég, sok helyütt parázsló, üszkösödő gerendák. Az iskolaépület tornáca 
előtt egy ló hullája, beleit egy repeszdarab fordíthatta ki, rengeteg 
vére tükörré fagyott a lépcső feljáró előtt. Patkós csizmámban el
csúsztam rajta, s úgy estem el, hogy lassan négykézlábra emelkedve 
a ló nyitott szemébe néztem, benne megláttam a saját arcomat, s 
fejem fölött a csillagos eget. Bent az épületben egy holland rend
szerű nagy téglakemence elé ültettek kihallgatásom előtt. A tűzben 
a magyar ezred tábori postája égett, levelezőlapok, amelyeket magyar 
katonák írtak haza: „jön már a váltás", „menj el a jegyző úrhoz", 
olvastam a már elhamvadt levelezőlapból még megmaradt, fényes, 
fekete betűket, fekete sorokat. 

— Mondja, mit akartak maguk itt tőlünk? — kérdezte tőlem az 
alezredes, a szibériai ezred parancsnoka, amikor eléje vezettek. S én 
nem tudtam válaszolni. 

Életben maradtam. Ezt csodák sorozatának tulajdonítottam. Ebből 
azt a következtetést vontam le, hogy van még valami feladatom, ame
lyet el kell végeznem. A hrenovojei táborban én is megkaptam a k i 
ütéses tífuszt. Ennek kezdeti szakaszában voltam, amikor a táborba 
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érkezett a Szovjetunióban élő magyar kommunisták képviseletében 
Vas Zoltán. Tájékoztató szavai megerősítették bennem azt a meg
győződést, hogy a németek már nem nyerhetik meg a háborút. Nem 
a Vörös Hadsereg gerince roppant össze, hanem a német hadigépezeté: 
a németek nem vonultak be karácsonykor Moszkvába, a sztálingrádi 
6. német hadsereg megsemmisült, az olasz, a román és a 2. magyar 
hadsereget a Vörös Hadsereg néhány hét alatt szétverte. Űgy érez
tem, ha mindezek után van még valami tennivalóm, akkor ez csak 
egy lehet: el kell fogadnom és másokkal is el kell fogadtatnom a 
kommunisták javaslatát, s az ő segítségükkel tudtára kell adnunk a 
magyar népnek, hogy mi lett a 2. hadsereg sorsa. így írtam meg a 
Felhívást: „Magyar véreink! Tudjátok meg: a 2. magyar hadsereg 
nincs többé . . . " 

A Szovjetunióban a magyar hadifoglyok számára kiadott Igaz Szú 
1943. március 3-i számában közölte a február 9-i keltezésű Felhívás 
teljes szövegét. Az én megfogalmazásomon nem változtattak semmit. 
Még a magyar hadifoglyok számát, a 40 000-et sem módosították, ho
lott addigra ez a szám 65 000-re emelkedett. A Felhívás szövegét a 
moszkvai Kossuth-adó ismételten beolvasta; röpcédulákra nyomtat
va, -tízezrével dobták le a magyarok megszállta területekre. 

Naivul azt hittem, azt hittük, hogy ezzel elősegítjük hazánk kilé
pését a háborúból. Úgy éreztem, ezzel jóváteszek valamit abból, amit 
mint haditudósító, vállaltam. Űgy éreztem, minden más hadifogoly 
tisztnél nagyobb felelősséggel tartozom azért, hogy annyi magyar ka
tona vesztette életét az ukrajnai hómezőkön. Hiszen én még arra sem 
hivatkozhattam, hogy „parancsra tettem". 

1943. január 13-án csodák sorozatának tulajdonítottam, hogy abban 
az összecsapásban, ahol mellettem mindenki elesett, én életben ma
radtam. S most a kiütéses tífusz sem végzett velem. Március elején 
valóban tiszti táborba, Orankiba, a 74. sz. táborba szállítottak bennün
ket. Mit tehetek, mit kell tennem még ? 

A tábor életének irányítását a szovjet parancsnokság egy Cramer 
nevű német őrnagyra bízta. Német nyelvtudásomnál fogva én lettem 
a magyar tiszti csoport vezetője. A Felhívás aláírói közül sokat elvitt 
a tífusz, sokakkal más járványok végeztek,, betegség, tífusz nélkül na
gyon kevesen vészelték át 1943 első hónapjait. (Ebben a táborban 
találkoztam Szőnyi Mártonnal. Már régi fogoly volt. 1943 nyarának 
végéig maradt a táborban.) Nyáron ismét találkoztunk a kommunista 
párt megbízottjával. Kezdeményezésére ismét kibocsátottunk egy fel
hívást, ezúttal a Magyar Nemzeti Bizottság megalakítása végett. Ezt 
is én fogalmaztam meg, s a rangsornak megfelelően írtuk alá. A nyár 
végén a tábor magyar hadifoglyai megválasztották küldötteiket a ma
gyar hadifoglyok krasznogorszki összejöveletére, amelynek az lett vol
na a feladata, hogy kimondja a Magyar Nemzeti Bizottság megala
kítását, s a Magyar Légió szervezésének megkezdését. Itt, a kraszno
gorszki 27. sz. táborban hangzott el Rákosi Mátyás beszéde Horthy 
felelősségéről, s ugyancsak ő ragaszkodott ahhoz, hogy a Légió pa
rancsnoka csak tábornok lehet. A Magyar Nemzeti Bizottság nem jött 
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létre, a két magyar hadifogoly tábornok a Légió parancsnoki tisztét 
nem vállalta. Én mindig mélységesen fájlaltam, hogy sem a Magyar 
Nemzeti Bizottság, sem a Magyar Légió nem jött létre. Hiszen, ha meg
alakultak és működtek volna . . . 

1943 őszén a magyar hadifogoly tisztek többségét a szuzdali tiszti 
táborban vonták össze. 1943. december 31-én Krasznogorszkból ide 
szállítottak többedmagammal engem is. Itt Szántó Zoltán volt a poli
tikai instruktorunk, de csak nagyon rövid ideig. Ebben a táborban 
egyébként 1944 nyaráig 26 német, 2 olasz, két román tábornok, mint
egy 2000 német, román és kb. 140—160 magyar hadifogoly tiszt volt. 
(Valamennyien megállapítottuk akkor, hogy a fogságba jutott magyar 
tisztek aránya az olaszokéhoz kb. 1:4, a románokéhoz 1:5, a némete
kéhez 1:6 lehetett, bár az olasz, a román és a 2. magyar hadsereg 
létszáma a Don mentén csaknem azonos volt. Azt sem volt nehéz föl
fedeznünk, hogy a hivatásos tisztek aránya nálunk volt a legkisebb, 
s a sztálingrádi 6. német hadsereg hadifoglyai között a legnagyobb.) 

Szuzdal, 1944. március 20 

Mindezeket azért mondom el, mert azt hiszem, az én érzés- és 
gondolatvilágom bizonyos fokig jellemzi azoknak a tanítóknak, taná
roknak, kistisztviselőknek érzés- és gondolatvilágát is, akik — mint 
tartalékos tisztek — szakaszukat, századukat el nem hagyva, hadi
fogságba kerültek. A hivatásos tiszteket — mint testületet — a „nem 
politizálok, én katona vagyok" álláspont jellemezte. Egyénileg volt 
köztük sok kitűnően képzett, hivatásos katona, s akadtak operett
figurák, akik még a hadifogságban is csak a rangjuk, azon belül a 
rangszámuk szerint ítélték meg hadifogoly társaikat, s aszerint is vi
selkedtek velük szemben. 

1943 nyarán, a 74. sz. hadifogoly tiszti táborban megírt és aláírt 
állásfoglalásunk a Magyar Nemzeti Bizottság megalakítása mellett 
hivatalosan, is elindította — így lát tam akkor — azt a magyar 
hadifogoly mozgalmat, amelytől a Magyar Nemzeti Bizottság meg
alakulását vártuk. Állásfoglalásunk dátuma 1943. július 20-a volt 
ugyan, de mi magával az állásfoglalással — határozatunkat 8 nappal 
előbb meghoztuk, az egyéni aláírás azonban elhúzódott — megelőztük 
a sztálingrádi német hadifogoly tiszteket, akik a „Szabad Németor
szág" Nemzeti Bizottságot 1943. július 13-án, a Német Tisztek Szö
vetségét pedig 1943. szeptember 12-én alakították meg. Gróf Stomni 
altábornagy és Deseő vezérőrnagy 1943. július 29-én nyilatkozatban 
támogatta és hagyta jóvá azt az elhatározásunkat, hogy „a magyar 
hadifogoly tisztek és legénység kivegyék részüket a Magyar Nemzeti 
Bizottság megalapításában, melynek célja és hivatása odahatni, hogy 
Magyarország azonnal szakítson Németországgal, segítse hazánkat a 
vesztett háború haladéktalan befejezésében és a boldogabb magyar 
jövendő megalapozásában . . . " 

Amikor a mi két tábornokunk arra az elhatározásra jutott, hogy 
megteszi ezt a nyilatkozatot, a tábornokok számára berendezett vojko-
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vói hadifogolytáborban, ahol Paulus tábornaggyal együtt ekkor 22 
német, 6 román és 3 olasz tábornok volt, a német hadifogoly tábor
nokok még felháborodtak azon, hogy a német hadifoglyok számára 
kiadott Freies Deutschland című újságban megjelent a hír : „1943. 
július 12-én és 13-án a Moszkva melletti Krasznogorszkban német 
emigránsok, valamint hadifogoly német tisztek és katonák — túl
nyomórészt sztálingrádi harcosok — megalapították a Szabad Német
ország Nemzeti Bizo t t ságot . . . " Hogyan is tehették meg német tisztek 
és katonák, hogy a „kommunistákkal együttműködjenek!. . . -" Ugyan
akkor elégedetten állapították meg, hogy szinte teljes számban fiatal 
tisztek voltak azok, akik „Könnyelműen megszegték katonaesküjü
ket!" — írta Wilhelm Adam, a 6. hadsereg egykori hadsegéde Der 
schwere Entschluss című könyvében (387. o., a Verlag der Nation 
kiadása, Berlin.) 

1943 nyarán az oranki hadifogolytáborban a német és a román 
tisztek nagy többségének gondolkozását ismertem. Ugyanaz volt, mint 
az említett német tábornokoké. A magyar hadifogoly tisztek viszont 
— emlékezetem szerint — nagy többségükben aláírták azt az állás
foglalást, amelyet két hét múlva a két magyar hadifogoly tábornok 
helyeselt és támogatott. A két magyar tábornok akkor már tudta — 
mi is tudtuk —, hogy Rómában a fasiszta Nagy Tanács 1943. július 
24—25-én leszavazta, az olasz király pedig — együttműködve néhány 
olasz tábornokkal — menesztette állásából, s elfogatta Mussolinit. 

1943 augusztusában a szovjet hadifogolytáborok magyarjai meg
választották küldötteiket, azzal a megbízással, hogy a krasznogorszki 
táborban összegyűlve, mondják ki a Magyar Nemzeti Bizottság meg
alakítását. Ez meg is történt, de a bizottság — tudomásom szerint — 
soha nem működött, pedig feladata lett volna a Magyar Légió meg
alakítása is. 

Ezek a — ma már bízvást történelminek nevezhető és igazolható — 
tények előzték meg hadifogoly életünkben 1944. március 19-ét. Hadi
fogoly életünk gondolat- és érzelemvilágára éppen ennek a napnak, 
valamint 1944 októberének hatása volt a legjellemzőbb. 

1944 elején a szuzdali 160. sz. hadifogoly tiszti táborban kb. 140 
magyar hadifogoly tiszt volt. (Ez a szám az év végén meghaladta a 
160-at.) Minthogy más táborokban ehhez képest csupán kis magyar 
tiszti csoportok voltak, e tábor magyarjainak magatartása jellemezte 
a leginkább a magyar hadifogoly tisztek gondolkodását. Ebbe a tá
borba 1944. január 1-én érkeztem meg Krasznogorszkból. Az oranki 
74. sz. hadifogoly tiszti táborból már 1943 őszén ide helyezték át a 
magyarokat, így én újra találkoztam azokkal, akikkel Hrenovójén, 
majd Orankiban is együtt voltunk. Ekkor már a sztálingrádi 6. német 
hadsereg tábornokainak többségét is áthelyezték ide; több száz német 
tiszten kívül (őrnagytól fölfelé), néhány száz olasz hadifogoly volt a 
táborban. Meglepett, sőt megdöbbentett, milyen nagy és kedvezőtlen 
változáson ment itt át az Orankiból jött magyarok gondolkozása. Ösz-
szetalálkozván a már 1943-ban is itt volt magyar tisztekkel, a néme
tekkel és az olaszokkal, ezeknek hatása alá kerültek. Minthogy Mus-
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solini bukása után az olasz királyság mint intézmény, egyelőre fenn
maradt, s Victor Emmanuel, Badoglio tábornagy és az olasz kormány 
a nyugati szövetségesek védelmét élvezte Dél-Olaszországban, sok ma
gyarban feltámadt a remény, másokban a félelem: hátha l íorthynak 
is sikerül valami hasonló? Sokan azt a véleményt terjesztették, hogy 
a nyugati nagyhatalmak semmiképpen sem ejtik el Horthyt, aki a 
kommunista- és szovjetellenességben messze megelőzte Mussolinit, 
Hitlert és Francot, ezért nem szabad semmit sem tennünk, ami a 
„Legfelsőbb Hadúr" ellen irányul. 

Szuzdalba érkezve tartózkodást, sőt később egyre fokozódó, alig 
titkolt ellenségeskedést tapasztaltam. Az előbbi okok mellett ennek 
magyarázatát Boldog új évet! című cikkemben kerestem. Ezt az írá
somat az Igaz Szó 1944. január 4-én közölte. Főbb tételei voltak: 

„Mi a Hitlert kiszolgáló politika helyett magyar népi politikát 
akarunk. 

Mi a reakciós parancsuralom helyett végre igazi demokráciát aka
runk. 

Mi az arisztokrata feudális Magyarország helyett népi Magyarorszá
got akarunk. 

Egyszóval a magyar múlt és jelen helyett népi magyar jövőt aka
runk". 

Sem ez a cikkem, sem a táborban tanúsított magatartásom nem 
keltett kedvező visszhangot a magyarok körében. „Szántó Zoltán ke
gyeit keresed, az oroszokkal, a kommunistákkal cimborálsz" — mond
ták nekem többen is; mások tanácsolták, forduljak vissza erről az 
útról, s majd otthon szót emelnek értem. 

Pedig visszafordulni már nem lehetett. Előre kellett volna menni, 
minél határozottabban, minél bátrabban. Nem voltam kommunista, 
nem is akartam kommunista lenni, de többed magammal együtt tud
tam, hogy — ha még egyáltalán tehetünk valamit — csakis velük 
együttműködve, az ő céljaikat a mienkkel egybenhangolva, ment
hetünk meg valamit népünk számára a súlyos katasztrófából. 

S én nemcsak ezért gondolkoztam így. Azért is, mert sokszor, nagyon 
sokszor nem tudtam aludni. Bármilyen fáradtan feküdtem is le, feléb
resztett álmomból a látvány: ezer meg ezer hóbucka alól egy-egy kar 
nyúlik ki, és sok-sok nyitott szemű, békés, nyugodt arcú, csonttá fa
gyott magyar katona nézi a messzi-messzi csillagokat. 

Akik a kommunisták mellé álltunk, tudtuk, hogy megállnunk nem 
szabad, tudtuk, hogy sohasem jöhetünk haza, ha a régi rendszer — 
akár más arisztokrata vagy nyugati orientációjú kormány vezetése 
alatt — a háború után is fennmarad. Számoltunk azzal is, hogy eb
ben az esetben nagyon sokan úgy akarnák menteni magukat, hogy 
bennünket vádolnának : mi vezettük félre őket ! 

Abban a helyzetben a Horthy-kérdés volt a döntő. A hadifogoly 
tisztek egy része tiszteletet érzett iránta, más része félt tőle, hiszen 
jól tudta, mit tett a rendszer ellenfeleivel a fehér terror Horthy alatt. 
Voltak olyanok is, akik tisztelték is, meg féltek is tőle. 

A legfőbb tényező a katonaeskü volt. Pontos szövegére senki sem 
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emlékezett, de mindenki tudta, hogy a „Legfőbb Hadúrra, nagybá
nyai vitéz Horthy Miklós Öfőméltóságára" esküdtünk, s mindenki 
tudta azt is, hogy az esküszeg ellenséggel való cimborálás" 
milyen következményekkel járhat, ha . . . 

S jött 1944. március 20-a. 
A tábor vezetékes rádiója egy erre kijelölt helyiségben volt hallható 

az oroszul tudó hadifoglyok számára. Megtanultam oroszul. Március
ban már eltávozott a táborból Szántó Zoltán, s én naponta — főleg 
pedig este és éjszaka egy keroszin mécses világánál — több órás ta
nulással eljutottam odáig, hogy a Szovjet Tájékoztató Iroda (Szov-
informbjuro) hadi jelentéseinek szövegét megértettem. 

S március 20-án megértettem azt a jelentést, hogy hat hitlerista 
hadosztály két román hadosztály segítségével megszállta Magyarorszá
got. A jelentés szerint a magyar hadsereg egyes alakulatai ellenállást 
tanúsítottak, s a lakosság is szembe szállt a betolakodókkal. Az első 
hírekből arra lehetett következtetni, hogy a megszállás Horthy aka
rata ellenére történt, s a kormányzót a németek félrevezették. 

A hírekre a magyar csoportban a németellenes érzelmek elkesere
dett, dühös, elszánt kitörése volt a válasz. „Ki kell verni azt a pi
masz bandát az országból" — hangoztatták sokan. 

Lavrentyev őrnagy, a tábor politikai tisztje, aznap megkérdezte: 
— Hogyan fogadták hazájuk megszállásának hírét? 
Beszámoltunk a hangulatról, s elmondtuk: jó visszhangra talált az 

a javaslatunk, hogy kérjük meg a szovjet kormányt, tegye lehetővé, 
hogy harcolhassunk az árulók, a megszállók ellen. 

— Hívjanak össze gyűlést, beszéljék meg a kérdést. Ha többségi ha
tározattal előterjesztik kérésüket, bizonyosak lehetnek kedvező el
intézésében. 

Aki a háború alatti szovjet katonai viszonyokat ismerte, az nagyon 
jól tudta, hogy egy szovjet politikai tiszt nem tehet felelőtlen poli
tikai kijelentéseket. Lavrentyev őrnagyot egyébként is kiválóan kép
zett, nagyon megfontolt embernek ismertük meg. (Bár nekünk lett 
volna legalább néhány olyan politikai képzettségű tisztünk a fronton 
és a hadifogságban, mint amilyen Lavrentyev őrnagy volt. Sokat ta
nultunk tőle, de én —- sajnos — nem eleget.) 

Jól ismertük a magyar tisztek gondolat- és érzésvilágát. Em
lékeztünk rá, hogy 1943-ban minden jól ment a Magyar Nemzeti 
Bizottság megalakítása dolgában, amíg Horthy felelősségének kérdé
se meg nem osztotta a tiszteket. A tisztek többsége hallani sem akart 
arról, hogy Horthyt felelősnek minősítse az események alakulásáért, 
s még azok a tisztek is, akik korábban, 1943 februárjában és júniusá
ban állást foglaltak a németekkel való szakítás mellett, elutasították 
a Horthyval való szembefordulást. 

Voltunk jó néhányan, akik felelősnek tartottuk Horthyt. Amikor 
azonban a Magyar Nemzeti Bizottság megalakításáért, a németekkel 
való szakításunkért,' a Légió létrehozásáért kifejtett munkában részt 
vettünk, ezt a kérdést nem vetettük föl, mert ez taktikai szempont
ból helytelen lett volna. 1943 őszétől kezdve a magyar hadifogoly 

11 Hadtörténelmi Közlemények — 557 — 



tisztek többsége elutasította Horthy felelősségének kinyilvánítását, s 
visszahúzódott a politikai megnyilakozásoktól. Amikor már úgy láttuk, 
hogy Horthy elleni nyílt állásfoglalás nélkül a Magyar Nemzeti Bi
zottság nem lesz életképes, tehát valószínűleg nem jöhet létre a 
Magyar Légió sem, nyíltan állást foglaltunk a kormányzói felelősség 
kérdésében, s megkíséreltük eloszlatni hadifogoly társaink lappangó 
aggodalmát. Azt hittük, hogy a Magyar Nemzeti Bizottság működésé
nek és a Légió megalakításának legfőbb, vagy egyik fő akadálya a 
Horthy-kérdés, s ha ez így van, akkor szembe kell fordulnunk Hor
thyval is, bár erre — legalábbis egyelőre — a tiszteknek csupán ki
sebb része lesz hajlandó, mert a Horthy-kérdésen kívül nagyon ag
gasztotta társainkat az a kérdés is, hogy Horthy távozása esetén lesz-e 
rendszerváltozás? Többen azon a nézeten voltunk, hogy lesz, s kez
detben nem ismertük fel azt a veszélyt, amellyel ennek kimondása 
fenyegette további politikai munkánkat és jövőnket egyaránt. Hiszen 
mindenkiben fölmerült a kérdés: milyen rendszer következik Horthy 
uralma után? Ha angol—amerikai támogatással jön létre és szilárdul 
meg az új rendszer, az nem lesz könyörületes a szovjet hadifogság
ból hazaérkező tisztek iránt. (Bármilyen meghökkentő is, de úgy volt: 
közülünk senki sem hitt abban, hogy a várható győzelem után is fenn
marad az angolszász—szovjet szövetség.) Logikus lett volna tehát, 
hogy olyan rendszer eljövetelét kívánjuk, amely a Szovjetunió támo
gatásával jön létre. Ezt kívánta volna még azoknak a hadifogoly 
tiszteknek az érdeke is, akik következetesen tartózkodtak mindenféle 
politikai állásfoglalástól, mert rájuk is hosszadalmas és gyötrelmes 
igazoló eljárás várt volna az angolszász segítséggel megalakuló rend
szerben. Éppen ezért az is logikus lett volna, hogy már a hadifogság
ban olyan rendszer megalakítása mellett foglaljunk állást, amely 
őszinte szovjet—magyar barátságra épül. 

S erre is nagyon jó lehetőséget kínált Magyarország német meg
szállása, mert a megszálló németek ellen az adott hadászati és nem
zetközi politikai helyzetben mi, hadifoglyok csakis szovjet engedély-
lyel és csakis a Vörös Hadsereg oldalán és annak részeként harcol
hat tunk volna. 

Mindezek ellenére viszonylag kevesen voltunk, akik azt a véleményt 
képviseltük, hogy hazánk és népünk érdeke, nemzeti becsületünk, 
valamint a mi egyéni érdekünk is egyértelmű, világos és el nem há
rítható parancsot ad nekünk: kérnünk kell a Szovjetunió kormányát, 
tegye lehetővé a hitleri Németország elleni fegyveres harcunkat. 

Lavrentyev őrnagy javaslata alapján megkezdtük annak a magyar 
tiszti gyűlésnek előkészítését, amelynek feladata lett volna, hogy ha
tározatban foglaljon állást közös kérelmünk előterjesztése mellett. 

Eleinte úgy látszott, hogy ennek nem lesz akadálya. Két-három 
nap múlva azonban már világossá vált, hogy hazánk megszállása 
Horthy beleegyezésével történt, a kormányzó a helyén maradt, s nem 
tett semmit a németek ellen. 

Az előkészítő gyűlés már ennek tudatában ült össze. 
Antifasiszta csoportunk nevében ismertettem a nemzetközi poli-
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tikai és katonai helyzetet, a megszállással kapcsolatos tényeket, s fel
kértem a megjelenteket, mondják el véleményüket. (Majdnem bizo
nyosnak hittük, hogy a többség véleménye alapján előterjeszthetjük 
javaslatunkat: az egész magyar hadifogoly tiszti csoport együttes 
gyűlésén mondjuk ki ünnepélyes határozatban: azzal a kéréssel for
dulunk a Szovjetunió kormányához, hogy tegye lehetővé szándé
kunk megvalósítását.) 

Nem így történt. A felszólalások semmi kétséget nem hagytak az 
iránt, hogy a gyűlés összehívása nem járhat eredménnyel, határozott 
és jól szervezett ellenállásba ütköztünk. A felszólalók nyilvánvalóan 
előre kiosztott és vállalt szerepet töltöttek be. Az első felszólaló ki
fejtette, hogy az adott helyzetben feltétlenül ismernünk kellene ha
difogoly tábornokaink véleményét, mert a hadifogságban is kötelező 
szabályzat szerint rangidős tisztjeink beleegyezése nélkül vagy aka
rata ellenére semmit sem tehetünk. A következő felszólaló javasolta, 
kérjük meg a szovjet hatóságokat, hogy tábornokainkat és az ösz-
szes magyar hadifogoly tisztet szállíttassa a mi táborunkba, hogy 
közösen határozhassunk. A harmadik utalt arra, hogy magyar katonai 
állományú egyének a hadifogságban sem politizálhatnak, s e felszóla
lásokra föltette a koronát az utolsó. Szerinte egy hadifogoly nem 
láthat tisztán az adott nemzetközi és katonai helyzetben. Magyarok 
vagyunk, katonák, sőt tisztek. Hazánknak törvényes államfője, törvé
nyes kormánya, a magyar hadseregnek fővezére, „Legfőbb Hadura" 
van; nem a hadifogoly tisztek feladata, hogy törvényes vezetőik cse
lekedeteit bírálják vagy elítéljék. Ami magát az utolsó felszólalót il
leti, a saját személyére vonatkozólag kijelentette: ő a „Legfőbb Had
úrra" tett esküjéhez hű marad még akkor is, ha ezért a helyszínen 
agyonlőnék őt. 

(Én általában nem hiszek az úgynevezett kitörölhetetlen emlékek
ben. Idővel a legnagyobb gyötrelmek emléke is elhalványul, másképp 
sokszor elviselhetetlen lenne az élet. Ennek az előkészítő gyűlésnek 
az emléke mégis élénken él bennem. Ennek kettős oka van. Az 
egyik az, hogy elhatároztam: hadifogságunkról valamikor, valahol, 
valahogyan megírom majd az emlékeimet, éppen ezért ezeket gyakran, 
tervszerűen és szándékosan felidéztem magamban a múló évek, év
tizedek során. A másik az, hogy erről az előkészítő gyűlésről beszá
moltam az Igaz Szóban is Peranyagot szolgáltatok c. írásomban, ame
lyet a szerkesztőség 1944 májusában közölt. 

írásom így kezdődött: „El fog jönni a világháború után is az az 
idő, amikor a történelem ítélőszéke elé kerül a mai nemzedék. Eljön 
majd az az idő is, amikor a hadifogságban tanúsított magatartásról 
is ítéletet fognak mondani. 

Hogy a peranyagban legyen egy-két korszerű dokumentum is, azért 
írom meg az alábbi sorokat . . . " 

Ezután következik — tömören, csak a lényegre szorítkozóan — az, 
amit az előbbiekben elmondtam.) 

Azon a gyűlésen az előre elkészített határozati javaslat-tervezetet 
nem olvashattam föl, s a felszólalásokra csak rögtönözve, csoportunk-
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kal való megbeszélés nélkül válaszoltam. Válaszom lényege a követ
kező volt: ez már a második világháború, amelyben a magyar nép 
idegen érdekekért vérzik el. A 2. magyar hadsereg pusztulása a mo
hácsi vésznél is nagyobb csapás lehet népünkre. Hitler az ő érdekében 
feláldozott 2. magyar hadseregért, a magyar nép áldozataiért megszál
lással fizetett, „szövetségesből" megszálló lett, s ebben magyar haza
árulók segítették. Otthon, úgy látszik, nincs olyan erő, amely szembe
szállhatna ezzel. Mi hadifoglyok vagyunk, s mi sem tehetünk sokat. 
Annyit azonban megtehetünk, hogy határozottan kinyilvánítjuk: 
mélységesen elítéljük ezt a gálád árulást, s megkérhetjük a szovjet 
kormányt, tegye lehetővé, hogy harcolhassunk a német megszállók 
és hazaáruló magyar cinkosaik ellen. 

Tiszttársaim mozdulatlan arccal, némán hallgatták szavaimat, leg
többjük tekintetéből hideg, ellenséges érzés volt kiolvasható, pedig 
néhány perccel korábban többüknek az arcán is könnyek peregtek 
alá, amikor a felszólaló arról beszélt, hogy esküjéhez mindhalálig hű 
marad. 

Az a főhadnagy, aki megkönnyeztette hadifogoly társait, tanítóként 
kezdte, majd „továbbszolgálatra" jelentkezett: igen jó megjelenésű, 
jó eszű, nagyon becsvágyó ember volt, s kiváló minősítése alapján, 
saját kérelmére, fölvették a hivatásos állományba. Vezérkari tiszt 
akart lenni, a fronton ki tüntet te magát. Tekintélye volt a tisztek kö
zött. Sok politikai vitánk volt egymással. 

Mégis, miért győzhetett ebben a sorsdöntő vitában? Hiszen azóta 
már a történelem bizonyított mellettünk. Megpróbálok felelni erre a 
kérdésre. 

1943 őszéig a magyar hadifogoly tiszteknek három kollektív állás
foglalásuk volt: az 1943. február 9-i Felhívás (mintegy 3000 aláírás
sal), az oranki 74. sz. tábor magyar hadifogoly tisztjeinek felhívása, 
amelyet 1943. július 29-én „Magyar Nemzeti Bizottságot!" címmel 
közölt az Igaz Szó, majd 1943 augusztusában a 160. sz. szuzdali tábor 
magyarjainak csatlakozása az oranki felhíváshoz. 

Az oranki tábor hadifogoly tisztjeinek felhívását: „Magyar Nemzeti 
Bizottságot!" a két magyar hadifogoly tábornok már említett (az 
Igaz Szó 1943. július 29-i számában közölt) nyilatkozatában jóvá
hagyta. 

1943. szeptember 1-én azonban az Igaz Szó közölte Gerő Ernő „Vá
lasztani! Cselekedni!" c. cikkét, amely a legélesebben állást foglalt 
Horthy ellen, s ilyen állásfoglalást követelt a hadifoglyoktól is. Ezt 
követte Rákosi Mátyás 1943 szeptemberi beszéde „Horthy a felelős" 
címmel, amelyben hangoztatta: „Választani, cselekedni kell, nemcsak 
Hitler, de Horthy ellen!" 

Ezek nyomán sokunkban kialakult az a vélemény, hogy a Magyar 
Nemzeti Bizottság működésének, a Magyar Légió megalakulásának 
döntő feltétele a Horthy elleni állásfoglalás, s bár az adott helyzetben 
és időpontban taktikai szempontból nem értettünk egyet a kérdésnek 
ilyen fölvetésével, beszélgetéseink nyomán arra az elhatározásra ju
tottunk, hogy ilyen értelemben, de enyhébb formában igyekszünk be-
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folyásolni társainkat. így írtam meg „Magatartásunk zsinórmértéke" 
c. cikkemet, amely először a faliújságon, majd 1944. március 21-én 
az Igaz Szóban is megjelent. Ebben a kormányzói felelősséggel kap
csolatban a következőket ír tam: 

„Azonfelül azonban, hogy a tisztikar egy része nem volt hajlandó a 
kormányzóval szemben állást foglalni, tapasztalatom alapján még egy, 
voltaképpen a kormányzói felelősség kérdéséből szükségszerűen föl
merült, következő kérdés befolyásolja és akadályozza az egységes ál
lásfoglalás kialakítását: a rendszerváltozás kérdése, vagyis: a háború 
után fennmarad-e az az uralmi rendszer, amely ma uralkodik Magyar
országon ? 

A két kérdés voltaképpen nem is kettő, csak egy, mert a kormányzó 
személye, a kormányzó felelősségének, valamint a rendszer fennma
radásának kérdése ugyanazon tényezőktől függ, vagyis végeredmény
ben: ha nem felelős a kormányzó, akkor nem felelős a rendszer sem, 
ha felelős a rendszer, felelős maga a kormányzó is, továbbmenőleg : 
ha marad a kormányzó, marad a rendszer is. 

Az egész kérdés csak annyiban kérdés, hogy egyénileg ki hogyan 
állítja be a helyzetet. Aki híve a kormányzónak, azt mondja, a kor
mányzó nem felelős, csak a kormány felelős, sőt — egyesek szerint 
— a kormány sem felelős, mert ők is csak figurák a politikai sakk
táblán, amelyeket a háttérből nálunk nagyobb mesterek tologatnak. 

Ez az álláspont tarthatatlan. Nem logikus, nem alkotmányos, nem 
igaz. 

Nem logikus, mert éppen azok állítják, akik hívei a kormányzónak. 
Hát ők olyan államfőnek hívei, aki nem felelős az állam, a nemzet 
sorsának irányításáért, aki csak tehetetlen figura jól rejtőző titokzatos 
mesterek kezében? 

Nem alkotmányos, mert mi van akkor a felelős minisztériummal, 
amelyet a kormányzó nevez ki? 

De ez az álláspont nem fedi az igazságot, a való helyzetet sem. 
A kormányzó Hitlerrel személyes megbeszéléseket folytatott, vagyis a 
végső döntés jogát magának tartotta fenn. 

Ezzel kapcsolatban csak az a kérdés merülhet fel, hogy sikerül-e 
most, ennek a borzalmas világtragédiának utolsó felvonása alatt, a 
mai rendszernek olyan politikát folytatnia, mellyel létét megment
hetné? 

Sokak lelkében sokáig élt a vélemény, hogy a Szovjetunió s az an
golszász hatalmak közötti esetleges ellentétek kihasználása megment
heti a kormány és a kormányrendszer életét. A moszkvai és teheráni 
konferencia után ez a reménység szétpukkant, mint valami szappan
buborék. 

Mi következik mindebből? 
1. Hazánknak az az érdeke, hogy Németországgal szakítson. 
2. A szakítást olyan kormánynak kell végrehajtania, amelynek tag

jai a háború, a fasizmus és a fasizmus minden árnyalata ellen har
coltak, s akik éppen ezért a magyar nép bizalmát élvezik és a szö
vetséges hatalmak felé is tárgyalóképesek. 
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3. Ennek az új kormánynak elő kell készítenie a teljes rendszer
változást, az ország őszintén demokratikus átalakítását. 

Ha megmenthetünk még valamit e világégés után nemzetünk szá
mára, annak csak ez az egy útja lehet. 

Hadifogoly magatartásunknak zsinórmértéke is csak ez lehet. 
Ez az út nem könnyű, de ingyen semmit sem adnak. Egyfelől Né

metország mindent el fog követni azért, hogy a földrajzi és katonai, 
valamint gazdasági szempontból igen fontos szerepet játszó Magyar
országot a végső összeomlásig magához kösse, másrészt nagyon nehéz 
új utakat kiépíteni a joggal bizalmatlan szövetségesek felé. Nehéz a 
kormány változás kikényszerítése is, de még nehezebb lesz a teljes 
rendszerváltozás végrehajtása. 

Ez azonban az élet és a szebb jövő felé mutat. Viszont az a lehető
ség, hogy a jelenlegi kormány a Kárpátokon is védelemre kényszeríti 
az országot a Szovjetunió ellen, hogy hazánkat hadszíntérré teszi, az 
utolsó lépéseket jelentené a Voronyezsnél már megásott sír felé. 

Felelős kormánytényezők kijelentései »határaink védelméről-«, erre 
mutatnak . . . " 

Ám nem az érvek, hanem az érzelmek döntöttek. 
1944 áprilisában és májusában a vereség nyomán mélységes elke

seredés vett rajtunk erőt. Ennek hatása alatt írtam meg ,,Peranyagot 
szolgáltatok" című cikkemet. Ez az írásom még erősebben kiélezte az 
ellentéteket, amelyek már-már elviselhetetlenné fokozódtak 1944. áp
rilis 30-tól kezdve. A szovjet nép minden évben április 30-án kezdi 
Május l-e megünneplését. A mi táborunkban — német, olasz, román, 
magyar hadifogoly tisztek táborában — ugyanúgy történt ez, mint az 
egész Szovjetunióban. Április 20-a után Lavrentyev őrnagy összehívta 
a különböző nemzetiségű hadifogoly tisztek antifasiszta csoportjainak 
vezetőit, s ismertette velük az április 30-i ünnepség programját. Ez 
magába foglalta azt is, hogy a tábor antifasiszta tiszti csoportjai közös 
táviratban üdvözlik Sztálin marsallt, a világ dolgozóinak nagy vezé
rét, az antifasiszta koalíció egyik vezetőjét. Ezt a táviratot az anti
fasiszta csoportok vezetői ünnepélyesen aláírják. Minden hadifogoly 
antifasiszta csoport vezetője örömmel vállalta a feladatot, csak én 
mondtam azt, hogy beszélnem kell erről csoportunk tagjaival. Lav
rentyev őrnagy ezt tudomásul vette, s csak az kérte, hogy az ered
ményről minél előbb tájékoztassam. Csoportunk tagjai egyetértettek 
azzal, hogy a közös táviratot aláírjam, bár ez még rosszabbá teszi 
helyzetünket a magyar tisztek között, s fel kell készülnünk rá, hogy 
számosan nyíltan is tiltakozni fognak ellene. S ez meg is történt. Töb
ben külön-külön, majd néhányan együttesen is „kötelességüknek" 
tartották, hogy felhívják figyelmünket a hadicikkelyekre, amelyek 
súlyos büntetést szabnak ki azokra, akik az ellenséggel cimborálnak, 
s megszegik esküjüket. Minthogy Magyarország még hadban áll a 
Szovjetunióval, egyetlen magyar hadifogoly tisztnek sem áll jogában 
semmiféle olyan távirat aláírása, amelyben köszönti az ellenség vezé
rét. Ez főbenjáró bűn, amiért majd felelnünk és különösképpen ne
kem, felelnem kell. 
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Lehet, hogy ma sokan mosolyognak rajta — könnyű nekik, bizo
nyosan nem voltak katonák, még kevésbé hadifoglyok —, én azonban 
ma is életem egyik legnehezebb, legbátrabb cselekedetének tartom, 
hogy „az ellenség vezéréhez" — tiszttársaim többsége vélekedett így 
Sztálinról — intézett táviratot „a magyar hadifogoly tisztek anti
fasiszta csoportja nevében" aláírtam, ünnepélyes keretek között, a 
tábor felsorakozott egész nyilvánossága előtt. 

Aki saját tapasztalatából nem ismeri a hadifoglyok életét, nem tudja 
elképzelni sem, milyen nehéz lett ezután a helyzetünk honfitársaink 
között. Antifasiszta csoportunknak volt egy balszárnya, amely köve
telte, hogy kérjem a szovjet táborparancsnokságtól azoknak a hadi
fogoly társainknak eltávolítását, akik politikai munkánkat, célkitűzé
seinket akadályozták. Erre nem voltam hajlandó. Pedig nagyon jól 
tudtam, hogy 1943-ban, amikor a németek egy nagy ellentámadást 
indítottak, s újra elfoglalták Harkovot, egy titokban megalakult ma
gyar hadifogoly tiszti „hadbíróság" több társammal együtt halálra 
ítélt, s még a fákat is kijelölték, ahová felakasztanak bennünket, ha 
a németek „felszabadítják" a tábort. Balszárnyunk a szovjet parancs
nokságnál azzal vádolt, hogy összejátszom a — mondjuk így: — szél
sőjobboldali tisztekkel, tőlük kaptam a feladatot, hogy tegyek úgy, 
mintha antifasiszta volnék, védjem meg őket, s ők majd otthon iga
zolnak engem. Lavrentyev őrnagy nagyon sok jóakarattal felhívta rá-
a figyelmemet, hogy én úgyis hiába próbálom védeni reakciós tár
saimat, azok a legelső alkalommal végeznének velem, ha lehetőségük 
nyílnék rá. 

Miért nem szántam rá magam mégsem, hogy — mint az antifa
siszta csoport vezetője — ezt a lépést megtegyem? 

A nagy többség miatt. Mert a két szélső szárny között ott voltak 
azok a fiatal tisztek — zászlósok, hadnagyok, főhadnagyok —, akik 
mindig becsületesen, híven teljesítették kötelességüket. Legtöbbjük 
tartalékos volt, mint én is, társadalmi helyzetük nem volt jobb az 
enyémnél; a fronton osztoztak a legénység sorsában, egyetlen egy sem 
hagyta el beosztottjait a nagy szovjet támadás, az életveszély idején, 
s a hadifogságban követték fölötteseik példáját. Nem riadtak vissza 
a munkától, rendkívüli leleményességet, ötletességet, ügyességet, mű
vészi készséget tanúsítottak, ének- és zenekart szerveztek, nyelvtanfo
lyamokon vettek részt, s olyan közösségi szellem, annyi tiszta, őszinte, 
sokszor egészen naiv hazaszeretet volt bennük, ami mindenkor tisz
telettel és megbecsüléssel töltött el irántuk. Antifasiszta csoportunk 
tagjai is nagyon jól tudták, hogy korábban fontos politikái akciókban, 
munkabrigádok szervezésében stb. azért követnek bennünket, mert 
mi is dolgozunk, semmiféle kedvezményt a magunk számára nem ké
rünk és nem fogadunk el, s nyílt politikai ellenfeleinkkel szemben 
sem alkalmazzuk soha a bosszú eszközeit. 

Tudtam, ha az én javaslatom alapján a szovjet parancsnokság el
távolít néhány „hangadót", azt a többség a mi rovásunkra írja, s ez 
nagyon visszaüthet ránk, ha valamely későbbi politikai akcióban vagy 
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munkaszervezésben a többség egyetértésére lesz szükségünk, mi ugyan
is csak önkéntes vállalás alapján dolgoztunk. 

A hadifogság nem normális állapot, s a hadifoglyok — ebben az 
értelemben — nem normális emberek. Életüknek sajátos, külön tör
vényei vannak, s a hadifogoly közösség mindig képes arra, hogy „tör
vényen kívül" helyezze azokat, akik megszegik törvényeit, vagy nem 
igazodnak hozzájuk. 

Mi nem igazodhattunk ezekhez a belső, sokszor teljesen irracionális, 
megmagyarázhatatlan törvényekhez. Nekünk ott és akkor nem lehetett 
megállnunk azon az ütőn, amelyre 1943 elején ráléptünk. Ami engem 
illet, „Magatartásunk zsinórmértéke", „Peranyagot szolgáltatok" című 
cikkeim, április 30-i nyilvános távirat-aláírásom nyomán antifasiszta 
csoportunk tagjainál is élesebben szembekerültem azzal a közösséggel, 
amelynek hivatalos (és választott) vezetője voltam. Heteken, hónapo
kon át csak hivatalosan érintkeztem társaim nagy többségével. Ez 
csaknem elviselhetetlen volt. Az orosz nyelv tanulásában és a rend
szeres munkában kerestem és találtam menedéket. 

1944 októbere igazságot szolgáltatott nekünk. Az itthoni októberi 
események, Horthy elkésett, elrontott kiugrási kísérlete, Szálasi ha
talomra jutása után a magyar hadifogoly tiszti csoport Szuzdalban 
1944 novemberében a legteljesebb egyhangúsággal hozta meg ünne
pélyes határozatát: a szovjet kormányhoz fordul azzal a kéréssel, hogy 
tegye lehetővé fegyveres harcunkat a németek és a nyilas hazaárulók 
ellen. 

A szovjet kormány azonnal teljesítette ezt a kérésünket, s 1945 
februárjában csoportunk első fele elindult a táborból, Moszkván át 
haza, Debrecenbe, s részt vett a demokratikus hadsereg megalakítá
sában, sokan részesei voltak a felszabadító harcoknak is, s egészen 
Ausztriáig jutottak el. 

Nekünk, akik akkor Szuzdalban maradtunk, azt mondták, hogy ránk 
az újjáépítésben lesz szükség, s rövidesen mi is hazamegyünk. 

Ez azonban csak 1947 szeptemberében következett be. 

* 

1944 márciusában tehát ismét elmulasztottunk egy történelmi le
hetőséget, pedig akkor még jóvátehettük volna a Magyar Légió lét
rehozásának 1943. évi elmulasztásából származott súlyos következmé
nyeket. 

Ha 1944 márciusában mi, hadifogoly magyar tisztek kértük volna 
a szovjet kormányt, tegye lehetővé fegyveres harcunkat a német 
megszállók és magyar cinkosaik ellen, akkor erre a kérésünkre még 
sokkal inkább kedvező választ kaptunk volna, mint 1944 novemberé
ben, hiszen 1944 tavaszán és nyarán a mi fegyveres harcunknak sok
kal nagyobb politikai és katonai jelentősége lett volna, mint 1944 
telén, amikor a Vörös Hadsereg már Budapest felszabadításáért 
harcolt. Mindazok, akik a Magyar Nemzeti Bizottság működésének és 
a Magyar Légió magalakításának 1943-ban történt meghiúsulásáért 
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nem a magyarokat hibáztatják, hanem ennek okát csaknem kizárólag 
a „nemzetközi politikai helyzetben" látták, következetesen figyelmen 
kívül hagyták, soha meg sem említették azt a tényt, hogy a szovjet 
kormány úgyszólván 24 órán belül kedvező választ adott a szuzdali 
160. sz. hadifogoly tiszti tábor magyar csoportjának arra a kérésére, 
hogy fegyveresen harcolhasson a németek és a nyilasok ellen. Hogy 
a magyar hadifogoly tiszti csoport 1944 márciusában nem terjesztett 
elő ilyen kérést, abban mi voltunk a hibásak. 

Bármilyen fájdalmas legyen is, a hibát önmagunkban kell keres
nünk, s mulasztásainkért a felelősséget nekünk magunknak kell vál
lalnunk és viselnünk. Mindaddig, amíg ezt a kérdést önmagunkkal 
nem tisztázzuk, nem oldhatunk meg sok más fontos nemzetközi és 
belső kérdést sem. 

Ezért töprengek immár csaknem harminc év óta: miért nem sikerült 
meggyőznünk hadifogoly tiszttársainkat 1944 márciusában arról, hogy 
hazánkat, népünket igazán jól csak akkor szolgáljuk, ha még Horthy 
ellen is vállaljuk a harcot hazánk, népünk felszabadításáért, s ehhez 
a szovjet kormány engedélyét és segítségét kérjük. 

1944 márciusában az értelem parancsa az volt, hogy kérjük — mert 
hazánk, népünk érdeke ezt kívánja — a szovjet kormány engedélyét 
és segítségét. 

Az értelem parancsával szemben ellenfeleink az érzelmeket moz
gósították: a vallásos és hazafias érzést, az eskühöz való hűséget. 
Mindezt együtt, megbonthatatlan egységben; s ennek az egységnek 
megszemélyesítője a tisztek szemében Horthy, a „Legfőbb Hadúr" 
volt. 

Tévedtünk, amikor bíztunk benne, hogy az értelem parancsa erő-
sebb lesz az érzelmeknél. Ez volt vereségünk egyik fő oka. 

De nemcsak ez. Hiszen, ha ellenfeleink hatni tudtak az érzelmekre, 
akkor ugyanezeket az érzelmeket mi is felhasználhattuk volna rá, 
hogy a többséget a mi célkitűzéseink mellé állítsuk. A tömegek érzel
meinek fölkeltésében és irányításában sokkal nagyobb jártasságunk 
volt, mint ellenfeleinknek. (Itt „tömegnek" nevezem a mi alig 160 fős 
csoportunkat is.) Miért nem folyamodtunk ehhez az eszközhöz? 

Hibáról lévén szó, a magam példáját említem. Több évtizedes lel
kiismeretvizsgálat után ennek okát abban látom, hogy az értelem ben
nem sem győzte le az érzelmeket, s ezért ésszerű érveim mögött nem 
állt ott a tisztázott érzelmekből fakadó meggyőződés ereje. Mert az 
még semmiképpen sem lehetett elegendő, hogy hazánk, népünk fel
szabadításáért kész voltam harcolni Horthy ellen is, s az esküt úgy 
értelmeztem, hogy azt nem személynek, hanem népünknek, nemze
tünknek tet tük: ehhez feltétlenül szükséges lett volna az is, hogy 
hinni, erős hittel hinni tudjam: a háború után is megtarthatjuk ott
honi életünkben mindazt, amit értéknek tekintünk, sőt, ezeket még 
tovább is fejleszthetjük, s hitünknek, kialakult elveinknek, szoká
sainknak megfelelően élhetünk. S mekkora ellentmondás: én, aki ott
hon a rendszer ellen, ha nem is a rendszer megdöntéséért, de leg
alábbis gyökeres megreformálásáért küzdöttem, a hadifogságban va -
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lami furcsa, mindent megszépítő nosztalgiával gondoltam a hazai ál
lapotokra, s én is bizonyos félelemmel latolgattam, mi vár ránk a 
háború után. 

Azt hiszem, antifasiszta társaimat is hasonló érzések töltötték el, 
s ez volt a legfőbb oka annak, hogy 1944 márciusában kudarcot val
lottunk. (Az egyes szám 1. személyű alakot fentebb csupán azért 
használtam, mert főként a magam felelősségének és kudarcának okait 
kutatom.) 

Ebből pedig le kell vonni azt a következtetést, hogy a Horthy-kor
szak ideológiai nevelése végzetesen eredményes volt. Eredményes 
volt Horthy és az uralkodó réteg szempontjából, s végzetes a magyar 
nép szempontjából. 



HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

AZ 1848-AS ELSŐ HONVÉDZÁSZLÓALJAK TOBORZÁSI 
UTASÍTÁSA 

URBÁN A L A D Á R 

1848. május 15-én délután és este éjfélig ülésezett a magyar miniszter
tanács. A Batthyány Lajos elnökletével tartott értekezlet a délvidékről 
érkező nyugtalanító hírek miatt különböző katonai rendszabályokat 
dolgozott ki. Elrendelték az ország déli részén levő erődök háborús 
állapotba helyezését és — a szerb mozgalmak miatt — intézkedtek 
egy katonai tábornak Szeged táján történő összevonásáról. Ugyan
ekkor született a határozat egy 10 000 főből álló önkéntes sereg tobor
zásáról. 

Az utóbbi intézkedés gondolata nem volt új keletű. Már az április 
26-i minisztertanács foglalkozott valamiféle „mozgó nemzetőrség", 
vagy egy „önkéntes őrsereg" felállításának gondolatával. A tervek ki
dolgozását — tudomásunk szerint — már május elején megkezdték. 
A végleges döntés pillanatában azonban kész tervek nem állottak még 
a kormány rendelkezésére. így másnap: május 16-án plakáton (majd 
17-én a sajtóban is) megjelent toborzási felhívás kibocsátásakor sem
miféle részletesebb tájékoztatás vagy utasítás nem állott az illetéke
sek rendelkezésére. A fővárosban már május 18-án, vidéken pedig 
többnyire május utolsó napjaiban megkezdődött az önkéntes jelent
kezők felfogadása. A jelentkezőknek és az őket fogadó hatóságoknak 
azonban csak arról volt határozott tudomásuk, hogy az önkéntesek 
három évre vállalják a szolgálatot, s hogy erre az időre a toborzási 
felhívásában is közölt zsoldot kapják. A felhívás jelezte ugyan a to 
borzási helyeket is, de maguk az említett városok tanácstalanul álltak: 
nem tudták, mit kezdjenek a felfogadott személyekkel. 

Az első napokban sok helyen érthetően várakozó álláspontra he
lyezkedtek. Egyes hatóságok eligazításért a minisztériumhoz sürgönyt, 
vagy egyenesen futárt menesztettek. A zavart csak növelte, hogy a 
kormány az önkéntesek toborzását (pontosabban: az alkalmassági vizs
gálatot, a hadfogadást) a magyarországi hadkiegészítésű sorezredek 
itteni hadfogadó „kormányainak" bevonásával kívánta lebonyolítani. 
Erről az érdekelt hatóságokat a belügyminisztérium útján értesítette. 
Egyidejűleg a hadügyminisztériumtól a sorezredi hadfogadó helyek pa
rancsnokai is kaptak erről értesítést, de minden további felvilágosítás 
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nélkül. így sem az újoncok felesketésének módjáról, sem a velük való 
további bánásról (ellátás, szervezés, kiképzés) nem tudtak semmit. 
Egyes hadfogadó tisztek ennek ellenére, a hatóságok — vagy a ható
ságok által kiküldött toborzó biztosok — sürgetésére munkához láttak. 
Mások azonban vonakodtak, arra hivatkozva, hogy megfelelő utasítás 
hiányában nem kezdhetnek a szokásostól merőben eltérő, előzmény 
nélkül álló tevékenységhez. 

A helyzet valóban új, még az áprilisi törvények által kialakított 
helyzethez mérten is furcsa volt. A toborzási felhívás ugyanis „rendes 
nemzetőrség" toborzásáról szólt — miközben sorkatonák vesznek 
részt a toborzásban, illetve a hadfogadásban. Nemzetőrséget emlege
tett a felhívás, miközben ezeket a nemzetőröket nem vagyoni cenzus 
alapján válogatják, miként azt az 1848: XXII. te. előírná. A felhívás 
„mindazon honlakosokhoz" fordult, akik „e rendes_ nemzetőrseregbe 
az ország zászlója alá, a királyi trón, a haza és alkotmány védelmé
ben" belépni kívánnák. Érthető tehát a kezdeti bizonytalanság, a fenn
tartás és az aggodalom mind a polgári, mind a katonai szervek részé
ről. A polgári hatóságok joggal tar that tak attól — mint ezt áprilisiban 
több helyen sérelmezték —, hogy a hadsereg megkísérli ezeket az 
újoncokat is az Itáliában harcoló ezredekhez szállítani. A katonai 
hatóságok, a „hadfogadó kormányok" pedig amiatt aggódhattak, hogy 
„állásukkal össze nem egyeztethető" tevékenységbe kívánja őket be
vonni az új kormány. 

Mindezt természetesen el lehetett volna kerülni, ha az előkészítő 
munkálatok a toborzás meghirdetésekor előrehaladottabb állapotban 
lettek volna. Pontosabban: nem lettek volna ilyen problémák, ha a 
kormány május 15-én nem érezte volna olyan kritikusnak a helyze
tet, hogy azonnal elrendelte a toborzást, mielőtt az előkészületek be
fejeződtek volna. A hadfogadás tehát megkezdődött, miközben az 
annak irányítására hivatott — a miniszterelnök irányítása alatt mű
ködő — Országos Nemzetőrségi Haditanács a részleteket még ki sem 
dolgozta. Ismereteink szerint írásban csak kb. május 20-a körül készült 
el és május 30-án került ki a nyomdából a régen várt^ részletes uta
sítás: a. Toborzási utasítás Magyarországban alakítandó rendes nemzet 
őrseregre nézve. A nemcsak címében, de egész nyelvezetében nehéz
kes utasítás az 1848/49. évi katonai szakirodalomban gyakorlatilag 
ismeretlen és viszonylag kevés példány maradt fönn belőle. (Magyar 
és német nyelvű példánya megtalálható az Országos Levéltár Újkori 
Gyűjteményének 1848/49. évi nyomtatványai között.) Ezt az utasítást 
kapták azután meg június első napjaiban a polgári hatóságok által ki 
nevezett toborzó biztosok, valamint a sorezredek hadfogadó hálózatá
nak azok a tisztjei, akik részt vettek az önkéntesek felfogadásában. 

Az utasítás érdekessége, hogy címében megtartja még az önkénte
sek eredeti megjelölését, de az 1. § már „honvédi nemzerőrsereg"-ről 
beszél, majd a továbbiakban felváltva használja az „önkénytes őr", a 
„honvédi nemzetőr" és a „honvédi őr" elnevezéseket. Ennek az a 
magyarázata, hogy ezekben a napokban még csak formálódik az új 
alakulatok elnevezése, amelyeket hivatalosan egyre inkább ^honvédi 
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nemzetőrségnek" (alakulatait „honvédi rendes zászlóaljaknak") kezd
ték nevezni. Az eredetileg jelzőként szereplő megjelölést azután a nyár 
folyamán főnévként használva", a Nemzetőrségi Haditanács gyakorlata 
általánossá tette a honvéd elnevezést. Érdemes még megemlíteni, hogy 
az önkéntesek toborzásánál a nemzetőrségi törvénytől nemcsak a cen
zus vonatkozásában tekintettek el, hanem az életkornál is: a nemzet
őri szolgálat 20—50 év között volt kötelező, honvédnek 18—40 év 
között fogadták fel a jelentkezőket. Emellett megkívánták a magyar
országi születést, vagy a legalább 10 évi itteni tartózkodás után bekö
vetkezett honosítást. (A korhatárt, imiként a magassági mértéket, nem 
vették túl szigorúan. Fiatalabbakat és alacsonyabb növésűeket — 
utóbbiakat a mérték egy hüvelykkel történt leszállítása után intéz
ményesen — szép számmal fogadtak fel.) 

Az alábbiakban közöljük a toborzási utasítást, az ahhoz mellékelt 
eskü szövegét, valamint az_ utasítással egyidejűleg megküldött honvéd 
gyalogsági és tüzérségi öltözetszabályzatot.1 A nehézkes, eredetileg 
nyilván németül fogalmazott szövegek helyesírását — egy-két kétség
telen sajtóhibától eltekintve — változatlanul hagytuk. 

A) TOBORZÁSI UTASÍTÁS MAGYARORSZÁGBAN ALAKÍTANDÓ 
RENDES NEMZET ŐRSEREGRE NÉZVE 

1. §• 

Ezen honvédi nemzetőrsereg állása 
A tízezer főbül alakítandó nemzetőrsereg 10 zászlóaljba fog felosztani. 

2. §. 

Alakulási helyek 

Alakítási helyek következők: 
az 1-ső és 2-ik zászlóalj Buda-Pesten. 

3-ik zászlóalj Szegeden. 
4-ik zászlóalj Pozsonban. 
5-ik zászlóalj Győrött. 
6-ik zászlóalj Veszprémben. 
7-ik zászlóalj Szombathelyen. 
8-ik zászlóalj Pécsett. 
9-ik zászlóalj Kassán. 

10-ik zászlóalj Debreczenben, 
3. §. 

Fölvételi kellékek 
Ezen nemzetőrseregbe mindenki beléphet, ki tökélletes egésséggel bir és 

minden hadi szolgálatra alkalmatosnak találtatik, — szintén 10 esztendei s 
magyarországbani tartózkodás által honosított külföldi vagy egyéb örökös tar-
tománybeli is; — ha 18 és 40-ik évközti korú és legalábbis öt láb két hüvelyk 
magasságú, és egyébiránt ösmert rósz magaviselete által nem bélyagoztatik. 

1 A honvédek öltözeti szabályzatát egyszerre nyomták — gyakorlatilag azonos íven — 
a nemzetőrség ruházati utasításával. Utóbbi szövegét 1. Hadtörténelmi Közlemények, 1956. 
3—4. sz. 338—340. o. 
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4. §. 

Belépési föltételek 
Minden belépő önkénytes őr három évi szolgálatra kötelezi magát és 20 

pftot foglalóul kap, és pedig 15 forintot azonnal az A) alatti hitletétel2 után 
szabad rendelkezésére, a hátra levő 5 forintot pedig a midőn a zászlóaljhoz 
besoroztatok, az üLLető parancsnokától áltailveendi ; ezen utóbbi öszietből azon
ban tartozik a szabályos apró szereket, u. m. borotvát, tükröt, fésűt, kést-
villát és kanalat, zsebbevalokat sat. megszerezni; a magával hozott polgári 
ruhával szabadon rendelkezhetik. 

5. §. 

A nemzetőr napi illetménye 
Egy honvédi nemzetőr napi illetménye, melly besoroztatási napjától kezdő

dik, 8 p. kr. és 1 kenyéradagban áll, nem külömben a főzési, mosási, világítási 
és fűtési közös járandóságban részesül. 

6. §. 

Toborzási felosztás 
A toborzás megtörténik az országban fölállított kir. magyar sorkatonasági 

fő és fiók hadfogadói parancsnokságoknál az e végre kinevezett törvényható
sági biztosok ellenőrködése mellett, és pedig 

az 1-ső és 2-ik zászlóaljhoz 32-dk számú söröznéd főhadfogadó parancsnoksága 
által Pesten, annak fiók parancsnokságainál Egerben és Jászberényben és egy 
fölállítandó kerületi hadfogadói parancsnokságnál Kun-Szent-Miklóson. 

a 3-ik zászlóaljhoz; a 37-ik számú sorezred főhadfogadó ja által Szegeden, 
és annak fiók hadfogadójánál Gyulán. 

a 4-ik zászlóaljhoz a 2-ik számú sorezred főhadfogadó j a által Pozsonyban. 
az 5-ik és 6-ik zászlóaljhoz a 19-ik számú sorezred főhadfogadója által Szé

kes-Fejérváron és annak fiók hadfogadói által Veszprémben, Győrött és Ko
máromban. 

a 7-ik zászlóaljhoz a 48-ik számú sorezred fő és illetőleg fiók hadfogadói 
által Szombathelyen és Zala-Egerszeghen. 

a 8-ik zászlóaljhoz az 52-ik számú sorezred fő és fiók hadfogadóinál Pécsett, 
Kaposvárott és Szegszárdon. 

a 9-ik zászlóaljhoz a 34-ik számú sorezred fő és fiók hadfogadói által Kas
sán és Miskolczon. 

a 10-ik zászlóaljhoz a 39-ik számú sorezred főhadfogadója által Debrecen
ben, és annak fiók és illetőleg alakítandó kerületi hadfogadói által Nagy-
Károlyban és Nagy-Kallón. 

7. §. 

Hadfogadói általános költségek 
(Werb-Pauschale.) 

Irószeri, hangászati, előfogati és egyéb költségek (Pauschale) fejében a had
fogadói parancsnok minden besorozott nemzetőr után kap 30 kr. p. 

8. §. 

Jutalmazás 
A hadfogadók parancsnokai és legénységei jutalmazása érdem és ezen tobor

zásnak eredménye szerint annak bevégeztével megállapítani fog. 
2 A toborzási utasításnak öt melléklete volt: az eskü szövege (A.) és négy formanyom

tatvány: a toborzási számadás, a beavatási lajstrom, a beavatási napló és a hetenkénti tu
dósítás elkészítésére (B—E. alatti mellékletek). 
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9. §. 

Avató lajstromok és könyvecskék 

A szükséges avató lajstromok és könyvecskék egyformaság elérhetése tekin-
tetébül kinyomatni és az illető hadfogadókhoz hivatalosan megküldetni fognak. 

10. §. 

A toborzásra kívántató pénz és számadások 

Az eskü letétele után adandó foglaló pénz, nem külömfoen azonnal szükséges 
havi- és ilfetőleg napi díjak fedezésére a hadfogadói parancsnokok az illető 
zászlóalja parancsnokok által a kívántató pénzöszfljetekkel elMtttiatni fognak, mely-
lyekrüli oklevelekkel igazolandó számadást, B. alatti 'minta szerint vezetendőt, 
ugyanazon zászlóalja parancsnokokhoz beküldendik. 

11. §. 

Kenyér s terménykellékek 

A kenyér és terménykellékek azon állomásokon, hol katonai élelmezési tárak 
találtatnak, a hadfogadó parancsnokok nyugtatványai mellett általveendők, azok 
nem létében elösmervényekre az illető hatóságok által kiszolgálandók, és minden 
hó végével kész pénzzel kifizettetni fognak piaczi közép ár szerint. 

12. §. 

Elszállásolás és ágyneműek 

Azon állomásokon, hol laktanyák találtatnak s mellyekrül rendelkezhetni, a 
honvédi őrök azokban elhelyeztetnek, és a szükséges ágyneműek a katonai ágy
neműek táraiból a hadfogadói parancsnok nyugtatványára ellátandók: ezen lak
tanyák nem létében köz vagy magány épületekben a törvényhatóságok által el-
szállásolandók és minden őrtül 1 p. kr. hálásbér fejében fizettetni fog, ez eset
ben a hadfogadói parancsnok arra ügyelend, hogy a nemzetőrök a szállást adók 
által szükséges ágyneműekkel ellátassanak. 

13. §. 

Beavatási bizottmány 

A beavatási bizottmány álland az illető hadfogadói parancsnok-, a törvény
hatóság részérül polgári ellenőrködő biztosképen nevezendő egyén- és egy ka
tonai orvosbúi; ez utóbbi helyben nem levén, hatósági hites orvos helyét elfog-
lalandja. 

14. §. 

Beavatási tét, lajstromok és napló 

A beavatási tét mind azon C. alatti formulában található adatoknak bizott-
mánylagi fölvétele és bebizonyítása a beavatandó felett: egyszersmind a had
fogadói parancsnok beavatási naplót viend a D. alatti minta szerint. 

Ezen tét fontos, és legnagyobb pontossággal teljesítendő, minthogy a honvédi 
őr valódi nemzetisége (Nationale), alkalmatos volta ós illetményi kezdete kér
désben forog, mellyekre nézve a beavató bizottmány a nemzetőrségi országos 
i. hadi tanács irányában felelős. 
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15. §. 

Egy már fölavatott honvédi nemzetőr elbocsájtatása 

Egy már fölavatott honvédi nemzetőrt csupán az említett hadi tanács különös 
és támogatott folyamodás következtében elbocsájthat. 

16. §. 

Kihágások gátlása és büntetése 

Különös kötelessége leend a hadfogadói parancsnokoknak, kihágásokat lehe
tőleg gátolni, és minden illy előforduló bűn felett kömyülményekhez képest 
vagy maga részérül, vagy az illető polgári hatóság közben j öttévei vizsgálatot 
tenni, és fennálló hadi szabályok útmutatása szerint vagy azokat fegyelmi úton 
megbüntetni, vagy pedig a bűnös egyént az illető zászlóaljhoz a tény előadásá
val, és előleges vallatással, büntetés végett általküldeni. 

17. §. 

Megbetegedett nemzetőrökkeli bánás 

Beavatási vagy gyűlő helyen vagy épen útban megbetegedett nemzetőrök át
adási és átvételi lajstrom mellett a legközelebbi kaonai kórháznak általadandók: 
ha pedig illy kórház közelében nem létezne, a szükséges gyógyszerek a helybeli 
vagy legközelebbi gyógyszertárbul, a katonai vagy hatósági orvos rendeletére 
megszerzendők, és az e részbeni költségek, a nyugtatványozott orvosi rendelvé
nyek előmutatása mellett, a toborzási haviszámadásokba vezetendők. 

18. §. 

A fölavatott nemzetőrök általadása illető zászlóaljaikhoz gyülőhelyekben 

A gyűlő helyeken a zászlóalj! fő és altisztek fölállítatván, azoknak a már föl
avatott és föleskettetett nemzetőrök a hadfogadói tisztek részérül legfellebb 
minden ötödik nap általadandók, hogy zászlóaljaiknál ruházattal, fegyverekkel 
és élelmezéssel elláttathassanak. 

19. §. 

A hadfogadói parancsnokok függése 

A honvédi nemzetőrsereg dolgaiban a hadfogadói parancsnokok az illető zászló-
alji parancsnokokhoz utasíttatnak, és a nemzetőrseregi országos i. hadi tanács 
főfelügyelete alá rendeltetnek. 

20. §. 

A toborzásról hetenkénti följelentés 

A toborzás előmenetelérül tartoznak a hadfogadói parancsnokok az érintett 
hadi tanácshoz minden héten E. alatti minta szerinti tudósításaikat beküldeni, 
és az utolsó rovatban rövid és határozott kifejezésekkel kijelenteni, váljon és 
milly akadályok felsőbb hatás által melléklendők volnának? nem különben 
melly akadályok jöttek közbe elhelyezés, kenyér és terményi illetménynyel 
való ellátás tekintetébül, és milly intézkedések tétetek e részben? 

(Vége) 
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Az A) alatti eskü szövege: 
ESKÜSZÜNK a mindható Istenre, hogy mi feleséges királyunk és urunknak, 

ötödik Ferdinánd Magyar-, Dalmát-, Horvát-, Tót-, Halles-, Lodomér-, Ráma-, 
Szerb-, Kun-, és Bolgárországok apostoli, úgy Jeruzsálem királyának Erdély 
nagyfejedelmének s a többi, mindenkor hivek és engedelmesek leszünk, a ma
gyar alkotmányt tisztelni és oltalmazni fogjuk, az Ö-Felesége magyar hadi 
ministerének, vezéreinek, és a többi elöljáróinknak engedelmeskedünk, őket meg
becsüljük, védelmezzük, parancsolat jókra és rendeléseikre minden szolgálatok
ban figyelmezünk, minden ellenség ellen, bár ki legyen, és akárhol fogja Ö 
királyi Felesége és az alkotmány kívánni, akár vizén, akár szárazon, mind 
éjjel nappal, mind a csatáikban, miegtámadásokbain, harczokban és ütközetek
ben, mindennemű történetekben, szóval: mindenütt, mindenkor és minden al
kalomban bátran és vitézi módon hadakozunk, gyalog és lovas zászlóinkat soha 
el nem hagyjuk, az ellenséggel semmi czimboráskodásba nem ereszkedünk, 
magunkat mindenkor úgy viseljük, mint az alkotmány és hadi törvények kí
vánják, és mint a haza védőihez illik, s annál fogva becsületesen élni és meg 
is halni kívánunk. Isten így segéljen bennünket. 

B) HONVÉD RENDES ZÁSZLÓALJAK ÖLTÖZET SZABÁLYZATA 

GYALOGSÁG 

Csákó fekete posztóból, elöl 6" hátul 63/4
//r magasságú, felső karimájának át

mérője félhüvelyíkkel kisebb alsó nyílásánál, a melly a főnek nagyságához van 
alkalmazva. — Fent a karima alatt félhüvelyknyire egy nemzeti három színű 
zsinór körül van varrva. Elöl vain a nemzeti rózsa, ennek átmérője pedig 2", 
alatta 3y2 hosszú pakfongból készült honi czimer, ez alatt pedig a szemernyő 
felett egy hüvelyk széles pakfong-pánton római betűkkel „honvéd" és a zászló
alj száma. Így például: 

HONVÉD I. A szemernyő leálló, és másfél hüvelyk szélességű. A rohamszíj 
egy hüvelyk széles fényes bőrből. Hátul semmi védbőr nem alkalmaztatik. 

Nyakravaló. — Fekete egyenes sima, fehér szeges nélkül. 
Atilla. — Setét barna színű, veres négyszeg zsinórral, Galléra 2" széles; 

elől 6 pakfong hosszú tekert somgombok és ugyanannyi zsinór gombolóra, 
mellyek közül a legfelső egyik oldalhossza 41/2//- A legalsóé 21/2

/7. Az alja hosz-
sza a leeresztett kar közép ujja végéig érő. Hátul egy szál zsinór fedezi a var
rást és szárával együtt 7" hosszú vitézkötéssel végződik. 

Nadrág. Szűk magyar nadrág búzavirágszín posztóból veres zsinórral s e 
mellé 

Topánka a szerint, mint a magyar sorezredeknél. 
Köpönyeg szürke mint a sorezredeknél. 
Sipka kék posztóból veres szegessel s rajta a század száma, szinte veres 

posztóbul. 
Foszlány fehérítetlen vászonyból. 
Lőfegyver a gyalogság táraiból. 
T okmány, ennek ládája 14" hosszú, 4" széles, 5" magas, fedele pedig fekete 

bőrbül készült, és egy hüvelylyel kiebb nyúló a ládánál, formája különben 
mint a határőri gyalogságnál. — A tokmány válltól függve 22/s" széles fekete 
bőrszíjon hordatik. 

Szuronytok, miellynek kapcsolata pakfongból, szinte vállról függve egy IV3" 
széles, alant fekete csattal ellátott fekete szíjon hordatik. 

Borjútarisznya akkép mint a sorgyalogságnál, hanem fekete szíjakkal. 

Altiszt 

öltözetre nézve minden tekintetben a honvédhez hasonlít, csupán hogy csá
kóján olly nemű ezüst paszomántot visel, mint a sorezredek altisztéi, hanem 
fekete szélei helyett világos zölddel hímzett veresekkel van beszegve, a káplár 
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ezüst paszomántja közepébe fél hüvelyk tiszta ezüst, két szélein XU" veres zöld
del vegyes szövet van. Az őrmesteré illy kettőből van összeállítva, úgy hogy 
a közepén összeérő szélek egygyé forva csak V4 hüvelyk szélességű, veres-zöld
del hímzett vonalt képeznek. 

Tokmány. Ugyanazon nemű, mint a sorezeredeknél, hanem a szíj fekete 
bőrből. 

Azonkívül az altisztnek sorgyalogi altiszti kardja is van, s azon a kardbojt 
nemzeti színekkel kevert három színű selyemből, de a fekete szalag itt is veres 
és zölddel kipótolvák. A bojt oldalain, honii czimier, a másikon V. F.3 

Főtiszt 

Csákóján ezüst paszománt, mint a sor hadi tiszteknél, de a fekete vonalak 
helyett zölddel átszövött veres szélekkel. Az al és főhadnagy paszomántjai 
veres-zöld széleik, és középső vonala lU", a két belső ezüst paszománt széles
sége pedig 3 / / legyen. — A századosé épen illyen széles, csakhogy a középső 
veres-zöld vonal kimaradván, a két ezüst vonal egy széles paszomántba olvad 
össze. — A csákórózsa szinte ezüstből, veressel keverve, a középen pedig zöld 
bársonyon V. F. ezüsttel kivarrva. 

Az attilila 'arany veressel kevert, vállig érő zsinórzattal, mint a törzstisztnél 
8 gombolóra. 

övszalag (Schärpe) veres, fehér, zöld, selyem, ollynemű, mint a sorezred-
beli gyalog tiszteké, bojtja egyik oldalán V. F., másikon a honi czím. 

Nadrág búzavtirágszín bő magyar mladirág, a szárak külső varrásán veres 
aranynyal kevert selyem zsinórzattal. 

Kard mint a sorezredi főtiszteknél, hanem fekete fénymázas kardszíjakkal. 
Karbojt aranyból a belső 2" hosszú, Vs" vastag rojtok sodrott zöld ezüst 

és veres zsinórból, az egyik oldalán honi czím, a másikon V. F. kivarrva. 

Törzstiszt (Stabsofficier) 

Csákóján, a széles százados paszománt mellett, még az alantos tisztek paszo-
mántjának fele van, hanem a mint fennebb említetett, fekete helyett veres 
zölddel hímzett selyem szélekkel. 

Atillája veressel kevert arany széles vállakig érő zsinórzattal, mint a fő
tiszteké, ollyképpen zsinórozva, mint a sorhuszár ezredbeli tiszteknél, a két 
ujjai végén pedig paszománt a sorezredi törzstisztek módjára. 

Nadrágja szinte veressel kevert arany zsinórzattal ékesítve. 
Kardszíja veres bőrből arany nyal hímezve, mint azt a sorezredi törzstisztek 

viselni szokták. 
övszalagja mint a főtiszteknél. 
A törzstiszt fekete strucctollforgót hord, szinte segédfőtiszte is. 

TÜZÉRSÉG 

(Artillerie) 

A szerint a mint a honvéd, azonban csákóján még egy 4" magas lófark 
forgója van. Nadrágja búzavirágszín, bő magyar, veres zsinórral kapcsolatok 
nélkül. 

Fegyverül a tüzér egy rövid kardot, mint a nemzetőri altisztek, fekete szíjon 
hord. 

A tüzéri munkákhoz vászonfoszlánya és nadrága van. 
Egyébiránt minden fokozatú tisztjeik úgy öltözködnek, mint a honvéd fő és 

törzstisztjei, csak hogy a csákójökon még a lófarkforgót is viselik. 

3 Ti. V. F e r d i n á n d 

— 574 — 



S Z E M L E 
- i 

A. I. POKRISKIN: 
HÁBORÜS ÉGBOLT 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1972., 366 p.) 

Az utóbbi időben kevés olyan izgal
mas, az olvasóval szinte mindvégig 
kapcsolatot tartó visszaemlékezés jelent 
meg magyarul, mint A. I. Pokriskin 
repülő-vezérezredesnek, a Szovjetunió 
Háromszoros Hősének könyve. A me
moár műfiaj alapvető követelményeinek 
tett eleget, amikor személyes élmé
nyein keresztül hiteles képet tár az 
olvasó elé a szovjet légierő egészének 
fejlődését sűrítetten visszatükröző ez
rede, majd hadosztálya egész történeté
ről, kezdve a Nagy Honvédő Háború 
első napjától a hitleri Németország 
felett aratott győzelemig. A rendkívül 
gazdag ismeretanyagot a szerző lénye
gében regény formájában közli, miköz
ben szereplőit talán kivétel nélkül az 
eredeti nevükön mutatja be. Hasznos 
lett volna, ha a magyar felelős szer
kesztő a borítólap negyedik oldalán 
közölt ismertetőjében ezt a motívumot 
is jelzi. Az itt olvasható szöveg egyéb
kén igen fontos tényekről ad tájékoz
tatást, például arról, hogy a szerző 
156 légiharcbari vett részt és ennek so
rán 59 ellenséges repülőgépet semmisí
tett meg. 

A. I. Pokriskin bemutatásához kívá
nom kiegészítésként fűzni még a kö
vetkezőket: mindvégig ragaszkodott 
ahhoz a kollektívához, amelyben ba
rátai, saját nevelésű repülőtársai tar
toztak, a könyvben jelzett 16. vadász
repülő ezredhez. Az egységhez 1941 
májusában főhadnagyként került. Az 
említett vadászrepülő ezred a 9. gár
da vadászrepülő hadosztály állományá
ban részt vett a moldavai (és nem 
moldvai, ahogy a könyvben mindenütt 
tévesen szerepel), az ukrajnai, a ku-
báni, a krími légiharcokban. Szemé

lyi állománya helytállásáért az egység 
elnyerte többek között a megtisztelő 
„gárda" címet. 

1944 áprilisától A. I. Pokriskin töl
tötte be a 9. gárda vadászrepülő had
osztály parancsnoki tisztjét. Vezetésé
vel a magasabbegység további nagy
szerű csatákat vívott Ukrajna, Lengyel
ország, Németország, majd Csehszlová
kia légterében a fasiszta légierő gépei 
ellen. A kitüntetéseket gazdagította a 
Bogdan Hmelnyickij Rend elnyerése. 
Pilótái közül sokan kapták meg az 
Aranycsillagot és más magas kitünte
tést. Pokriskin háromszor nyerte el a 
Szovjetunió Hőse címet és a háború 
végén már gárdaezredes rendfokozat
ban levő vadászrepülő zubbonyát szá
mos kitüntetés ékesítette, 1945. június 
24-én Moszkvában, a Vörös téren ren
dezett győzelmi díszszemlén a szerzőt 
érte a megtiszteltetés: ő vitte az 1. 
Ukrán Front zászlaját. 

A. I. Pokriskin repülő-vezérezredes 
háborús életútjának ezek -^„száraz" 
tényei is kétségtelenül felkelthetik az 
olvasó érdeklődését a könyv iránt. A 
szerző azonban nemcsak egyike volt a 
Szovjet Fegyveres Erők nagyszerű pa
rancsnokainak és hős pilótáinak, ö is 
fáradhatatlan volt a kötelesség teljesí
tésében, önmaga és beosztottjai szünte
len továbbképzésében. A harcfelada
tok gyakorlati végrehajtásán túlme
nően ugyanakkor tudományos értékű 
alkotómunkát is végzett saját és tár
sai tapasztalatai általánosításával, 
elemzésével, a hiányosságok megszün
tetésére irányuló ötleteivel. A könyv
ből az is kiderül, hogy Pokriskin 
„újításai", elgondolásai, a háború kö
vetelményeit jobban figyelembe vevő 
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módszerei, nem egy esetben szembe
kerültek a békeidőben kidolgozott sza
bályzatok egyik-másik formulájával, 
és az ezekhez ragaszkodó parancsno
kai értetlenségét, sőt rosszindulatát 
váltották ki. 

Pokriskin természetesen nem maradi 
magára, mindig voltak társai, elöljárói, 
akik — mivel maguk is részt vettek 
a harcokban — nagyon megértették 
törekvéseit és támogatták ezek meg
valósítását. Valójában persze akkor 
bontakozhatott ki hivatásának művé
szete, amikor a szovjet nép, óriási ál
dozatok árán, biztosítani tudta a légi
erő számára is a korszerűbb repülő
gépeket, műszereket, a nagyobb kali
berű fegyverzetet, a páncélüveget, a 
rádió adó-vevőket — tehát olyan tech
nikai eszközöket gyárthatott és olyan 
tömegben fegyveres erőinek, amelyek
kel azok fokozatosan ki tudták vívni 
a technikai fölényt is a fasiszták fe
lett. A korszerűbb gépekkel könnyeb
ben tudták alkalmazni Pokriskin har
cászati elgondolásait is, különösen azt 
követően, hogy átvette a 9. gárda va
dászrepülő hadosztály parancsnoksá
gát és olyan közvetlen támogatói vol
tak, mint a 6. gárda légi hadtest pa
rancsnoka, A. V. Utyin vezérőrnagy, 
majd később, amikor a hadtest az 1. 
Ukrán Front 2. légi hadseregének állo
mányába ment át, 1944 áprilisában — 
a légi hadsereg parancsnoka, Sz. A. 
Kraszovszkij altábornagy. 

Kraszovszkij tábornok 1960-ban 
megjelent Élet a légierőknél1 című 
könyve 233. oldalán a következőket 
írta: „Pökriskinnal és alárendeltjeinek 
harctevékenységében sok új, eredeti 
elem volt. A híres Pokriskin-féle for
mula — magasság, manőver, tűz — 
törvénnyé vált a 9. gárda vadászre
pülő hadosztálynál". 

A Háborús égbolt című könyv lap
jain megelevenednek az 1941. június 
22-vel bekövetkezett tragikus napok. 
Pokriskin saját helyzetük bemutatásá
val érzékelteti a megtámadott Szovjet
unió nehézségeit, fegyveres erői gyenge 
pontjait. Ezrede éppen 'azokban a na
pokban kapott új vadász-repülőgépe
ket, a MIG—3-kat. Pokriskin így jel
lemzi a gépet: „A MIG—3 vadászgép 
— amellyel ezredünk június 22-én az 
ellenség repülőgépeit fogadta — jó 

1 Zsizny v aviacii. Moszkva, 1960. (oroszul). 

néhány új készséget követelt a pilótá
tól. Ez a gép rögtön megtetszett nekem. 
Olyan volt, mint egy tüzesvérű, ke
mény fejű versenyló: a biztos kezű, 
erős combú lovas alatt nyílvesszőként 
száguld; de a gyenge lovas elveszti 
hatalmát fölötte, s a patái alá kerül. 
A tervezőknek általában ritkán sike
rül egyforma hatékonysággal megvaló
sítani elképzeléseiket a gép repülési 
tulajdonságait és tűzerejét illetően. 
Minden konstrukcióban óhatatlanul 
akad valamilyen gyenge pont. 

A MIG—3-as kitűnő harci tulajdon
ságai mintegy rejtve voltak — néhány 
fogyatékossága mögött. A gép erényeit 
csak azok a pilóták tudták felszínre 
hozni, akik képesek voltak felismerni 
és kihasználni e tulajdonságokat... 

A MIG—3 könnyen ment át zuhanó
repülésbe, felgyorsulva több mint öt
száz kilométeres óránkénti sebességre, 
s ezután hétszáz-nyolcszáz méteres 
ugrásra is futotta az erejéből. Ez nagy 
függőleges magasságot jelent, a ma
gasság pedig a sebesség tartaléka. Na
gyon megszerettem ezt a gépet, amely
nek tulajdonságai és felépítése mint
egy tanúsították rendeltetését: a roha
mot!" (17—18. o.) 

Június napjaiban Pokriskin százada 
felderítéseket hajtott végre a németek 
nagy romániai repülőterei. Iasi és Ro
man térségben. Az első összecsapások 
az ellenséges gépekkel sok bajtársa el
vesztését is hozták. Hamarosan lehető
ség nyílt egy lezuhant német vadász
repülőgép közeli megismerésére. Kese
rűen állapították meg a szovjet piló
ták, hogy a Messerschmitt gépeknek 
három olyan előnye van: kabinjának 
páncélüvege, a nagy tűzerőt képező 
két gépágyú és a rádió adó-vevő ké
szülék, amelyekkel a szovjet vadászok 
az adott időszakban csak nagyobb 
mesterségbeli tudásukat, ügyességüket 
és bátorságukat állíthatták szembe. 
Pokriskin és társai józanul és saját 
tapasztalataik alapján értékelték a fa
siszták légi fölényét és mindent elkö
vettek, hogy minél nagyobb vesztesé
get okozzanak az ellenségnek. A reális 
helyzetértékelést azonban nem min- ' 
denki fogadta el. A szerző írja a 138— 
139. oldalakon, hogy 1941/42 telén, pon
tosabban újév küszöbén a hadosztály
törzsben konferenciát tartottak, ahol a 
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hadosztály mérnöke előadást tartott a 
korszerű légierőről. „Mindenáron be 
akarta bizonyítani a hazai gépek, a 
MIG—3, az 1—16 és a „sirály" fölé
nyét a német gépekkel szemben. Hogy 
miért, nem tudom — írja Pokriskin. — 
Hiszen a jelenlevőik mind sokszor ta
lálkoztak már Messerschmittekkei és 
Junkersekkel a levegőben, harcoltak 
ellenük, tehát jól tudták mire képe
sek." A konferencián Pokriskin is fel
szólalt, de felszólalását hazafiatlannak 
minősítették, mert nem magasztalta a 
hazai haditechnikát. Pedig csupán 
annyit mondott, hogy a MIG—3 a Me— 
109-cel szemben, sok erénye ellenére, 
nagyon nehéz, kis magasságban á 
Messerschmitténél gyengébb a manő-
verezőképessége és arra kérte a szov
jet repülőgép-tervezőket, hogy mielőbb 
új és tökéletesebb gépeket alkossanak. 

Jelentős mértékben nőtt a szovjet 
légierő hatékonysága, amikor rádióval 
szerelték fel a repülőgépeket, és ha
marosan megjelent egy új géptípus, 
a JAK—1. A szerző elismerése az új 
gépek iránt még tudatosabb lett, ami
kor alkalma nyílt egy épségben levő 
Messerschmitt közelebbi megismerésé
re. A Me—109-es gépen egy horvát 
pilóta szállt le a szovjet területre és 
A. A. Naumenko repülő-tábornok kí
vánságára Pokriskinra bízták a német 
gép alapos megismerését. A pilóta való
sággal „letapogatta" az ellenség e ve
szedelmes fegyverét és repülés közben 
igyekezett felderíteni előnyös és hátrá
nyos tulajdonságait. Szinte tudományos 
pontossággal hasonlította össze a Me— 
109-et az új, JAK—1-gyel és arra a 
következtetésre jutott, hogy „ez a két 
gép már vetekszik egymással". (151.0.1 

Az ellenség légi fölénye természete
sen nemcsak minőségileg, de főként 
mennyiségileg is jelentkezett. Pokris
kin a 167. oldalon pontos adattal is 
szolgál: „az egész Déli Front állomá
nyában száznál kevesebb gép van az 
ezer német géppel szemben." A fasisz
ta haderő felkészült a támadásra. A 
Nagy Honvédő Háború első szakaszá
ban élőerőben és haditechnikában egy
aránt fölényben volt a megtámadott 
Szovjetunió fegyveres erőihez viszo
nyítva és ezt a kedvező helyzetet 
igyekezett fenntartani. Mind beljebb és 
beljebb nyomult a szovjet földön. Pok
riskin egysége is mind keletebbre 
kényszerült visszavonulni. Könyve 95. 

oldalán írja: „Amikor ezredünk el
kezdett egyik repülőtérről a másikra 
vándorolni, elhatároztam, hogy jegyez
ni fogom azon helységek nevét, ame
lyekben megállunk. De július végén 
és augusztus első felében oly gyakran 
változtattunk repülőteret, hogy le kel
lett mondanom e szándékomról." 

Ezek a keserű gondolatok mély 
együttérzést váltanak ki az olvasóból 
és ugyancsak megérti a szerző öröm
teli hangvételét, amikor arról számol 
be, hogy 1943 tavaszán „már nem 
azért települtünk át egyik repülőtérről 
a másikra, mert kénytelenek voltunk 
átengedni az ellenségnek. Már táma
dásban voltunk, s ezért változtattunk 
települési helyet". (215. o.) 

Pokriskin egész könyvén végigvonul 
a harcfeladatok minél sikeresebb meg
valósítására irányuló törekvés. Társai 
segítségével Pokriskin a vadászrepülés 
terén több újítást dolgozott ki és tö
kéletesített a gyakorlatban. Első ered
ményük a hármaskötelék alkalmazásá
nak megszüntetése volt. A vezérgép 
és két kísérője képtelen volt a gyors 
manőverre az ellenséges vadászgépek
kel szemben. A vezérgép váratlan for
dulatai következtében az egyik küérő-
gép tulajdonképpen fedezetlenül ma
radt a fasiszta támadókkal szemben. 
Pokriskin és pilótatársai hamarosan 
bebizonyították a hármaskötelékkel 
szemben a géppárrepülés előnyeit, si
keresebben küzdöttek a német gépek
kel, nagyobb veszteségeket okoztak a 
fasiszta légierőnek és kevesebb áldo
zattal jártak a szovjet harcbavetések.. 

Űj ötletük volt a szovjet bombázók 
kísérésére is. „A lépcsőzés név pontos 
képet ad erről a harcrendről. Lent 
repülnek a bombázók vagy a csata
gépek — ez az első szint: utánuk kö
vetkezik a közvetlen fedezet csoportja 
oly módon, hogy mindegyik géppár 
lépcsőzetesen magasabban repül az 
előzőnél — ez a második szint; majd 
feljebb, az alakzat végén a harmadik, 
összekötő csoport. A „szintek" közötti 
együttműködés fő elve: semmilyen kö
rülmények közt sem szabad növelni a 
megállapított magassági szintkülönbsé
get, mindenkinek lőtávolságon belül 
kell maradnia — meghatározott manő
verezési lehetőséggel." (158—159. o.) 

Ez a harcrend fokozatosan hozta 
meg a várt sikereket. Ám alig vált 
rendszerré, máris új feladatok vártak 
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megoldásra és ennek során újabb és 
újabb harcászati elgondolások születtek. 
Később már nemcsak járőrözési feladat 
hárult Pokriskinékra, nemcsak fedez
niük kellett az eget a Junkersekkel 
szemben, hanem kezdeményezték a 
harcot az ellenséges gépekkel, elébe 
mentek és megelőzték a támadását, 
pontos tűzzel nagy károkat okoztak a 
fasiszta légierőnek a 9. légi hadosztály 
hadműveletei légterében. A szovjet gé
pek váratlan megjelenése és támadá
sa az ellenség számára szokatlan te
rületek felett azt eredményezte, hogy 
a német gépek nagyon sokszor képte
lenek voltak teljesíteni feladatukat. 
Különösen vonatkozik ez a bombázó
gépekre, melyek számtalanszor kényte
lenek voltak bomlbaterhüket a kijelölt 
cél előtt leszórni és elmenekülni. 

A szerző egyszerű szavakkal tárgyal
ja az eseményeket és éppen ezzel éri 
el. hogy az olvasó lépésről lépésre 
megérti a szovjet légierő működését és 
tevékenységének fejlődését a Nagy 
Honvédő Háború éveiben, nehézségeit 
és nagyszerű sikereit, amelyek együtte
sen vezettek a fasiszták feletti katonai 
győzelemhez a levegőben is. 

A. I. Pokriskin beszámol egyéni tet
teiről is — igen egyszerű szavakkal, 
éppen ezért rokonszenvesen. Más szov
jet források ismeretében értékelhető 
igazán, mit jelentett a szovjet hadve
zetés számára, hogy Pokriskin élete 
kockáztatásával felderítette Kleist né
met tábornok páncélos csoportosítását, 
amely Csaltir kisváros térségében rej
tőzött és készült fel támadásra. A fa
siszta páncélosok felfedezése eredmé
nyeként Kleist csoportjának támadá
sát a szovjet csapatok Rosztovnál szi
lárd védelemmel fogadhatták. 

Pokriskin ötlete volt a Breslau (ma 
Wroclaw) —Berlin autósztráda felhasz
nálása repülőgép fel-, illetve leszálló
helyként.2 Pokriskin könyvének 345— 
348. oldalain leírja, hogy 1945 elején 
a hadosztálya új feladatot kapott, fe
dezniük kellett Korotyejev tábornok 
hadseregét, amely Drezda irányában 
bontakoztatta ki hadműveletét. A ked-

2 A Nagy Honvédő Háború története. V. 

vezőtlen talajviszonyok, az olvadó hó 
nem tették lehetővé a biztonságos re
pülőtér gyors létrehozását. Ekkor tá
madt Pokriskinnak az az ötlete, hogy 
az autóutat, illetve ennek egy szaka
szát építi ki felszálló pályának. Kra-
szovszkij tábornok, a 2. légi hadsereg 
parancsnoka, mint mindig, most is 
egyetértett a szokatlan elgondolással, 
mert valóban a legmegfelelőbbnek bi
zonyult a támadó csapatok légi támo
gatására és biztosítására. Az ötlet meg
valósult és teljes sikerrel biztosította 
Korotyejev tábornok hadseregének te
vékenységét. 

A háború menetében a 9 gárda va
dászrepülő hadosztállyal szembekerülő 
német pilóták megtanulták tisztelni 
ellenfeleiket. Az a hír terjedt el, hogy 
ha Pokriskin felszállt, az éter vissz
hangzott: „Achtung! Achtung! Pokris
kin a levegőiben!" (253. c.) „Népszerű
ségével" kapcsolatban elmond a szerző 
egy epizódot. Űj gépet kapott, amelyen 
háromjegyű szám volt „és mivel meg
parancsolták, hogy a rádióban ne ne
vezzem meg magamat, mert a német 
pilóták már vadásznak rám, majd be
letört a nyelvem az új szám kiejtésé
be. A fiúk jót nevettek furcsa hada
rásomon. Mázoljatok nekem egy szá
zast — mondtam. Itt a százas, a szá
zas. Rövid és velős, nem igaz? Azóta 
a 100-as számú gépen repülök". (257. 
o.) 

A. I. Pokriskin Háborús égbolt cí
mű könyvének ismertetésében kizárólag 
arra törekedhettem, hogy felhívjam az 
olvasó figyelmét értékeire, hadtörténel
mi, repüléstörténeti vonatkozásaira. 
Érdekes, lüktető élettel teli és mély 
humanizmustól áthatott mondanivaló
ját tolmácsolni nem lehet. 

A könyv magyar fordítása, egy-két 
esettől eltekintve, hű, kitűnő nyelveze
tű, sok helyütt művészi, amiért első
sorban a fordítót, Nyírő Józsefet illeti 
az elismerés. Dicséret pedig a Zrínyi 
Katonai Kiadót A. I. Pokriskin repülő
vezérezredes emlékiratának kiadásáért. 

Godó Ágnes 

k. Budapest, 1967., 70. o. 
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P. H. FREYER: 

HALÁL A TENGEREKEN 
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1973., 344 o.) 

A második világháború végétől im
már több mint negyedszázad telt el, a 
téma mégsem vesztett semmit jelentő
ségéből. Sőt, a történelmi igazság meg
követeli, hogy a krónikások mind mé
lyebben feltárják a német fasizmus 
szovjetellenes stratégiáját, katonai szer
vezeteinek és eszközeinek alkalmazási 
módját, az emberiség ellen elkövetett 
gaztetteit. Szükség van erre annál is 
inkább, mert ezek a kérdések mind a 
polgári, mind a marxista történetírás
ban ismét a figyelem homlokterébe ke
rültek. 

A NATO-hoz tartozó imperialista or
szágok szélsőséges politikai és katonai 
körei — mindenek előtt a nyugatné
met revansisták — egyre gátlástalanab-
bul igyekeznek tisztára mosni Hitler 
katonai szervezeteinek, közöttük a ten
gerek kalózainak szennyes múltját. 
Szeretnék feledtetni a világgal, hogy a 
mai nyugatnémet tengeralattjárók elő
dei mily szörnyű bűnöket követtek el 
az emberiség ellen. Megpróbálják el
hitetni, hogy Dönitz, a tengerek hié
náinak egykor oly kíméletlen parancs
noka, Hitler kinevezett utóda kívül álló 
személy. Semmi köze a mai nyugatné
met rendszerhez. Pedig Zenker, nyu
gatnémet haditengerészeti erők főfel
ügyelője, nem kis büszkeséggel jelen
tette ki, hogy „mi öregek — Raeder és 
Dönitz tanítványai — becsülettel har
coltunk". 1956-tól a mai napig az „öre
gek" közül számosan tengeralattjárón 
szolgáltak. S ők töltötték be a nyugat
német haditengerészet csaknem vala
mennyi vezető beosztását. Néhányuk 
neve — mint például Kretschmer, 
Topp, Hartmann — az olvasónak is fel 
fog tűnni e könyv olvasása folytán. 
Érdekes még megemlíteni, hogy 1966 
májusában a Belső-vezetési Iskola élé
re is egy volt tengeralattjáró parancs
nokot, Dönitz admiralitásának egyik 
törzstisztjét, Colimán flottilla-tenger-
nagyot nevezték ki. így gondoskodnak 
arról, hogy az „öregeket" olyanok kö
vessék, akik az ő szellemükben folytat
ják tovább a munkát. De ezt a célt 
szolgálta az U—2365 jelzésű (új nevén 

„U—Hai") tengeralattjáró is, amelyet 
a kapituláció után süllyesztett el pa
rancsnoka, és tizenegy évig hevert a 
tenger fenekén. Kiemelése után a nyu
gatnémet kormány 800 ezer márkáért 
megvásárolta, a kiéli Howaldt-ha jó-
gyárban megjavíttatta, majd 1957. 
augusztus 19-én, mint a haditengeré
szeti erők első tengeralattjáróját, szol
gálatba állította. 

A cél érdekében egyes szerzők mun
káikban mind többet írnak a fasiszta 
tengeralattjárók „dicső fegyvertényei
ről". A történelmi tényeket meghami
sítva azt hangoztatják, hogy a náci 
Németország tengeralattjárói a máso
dik világháborúban mindvégig lovagia
san, az érvényben levő tengeri jognak 
megfelelően harcoltak. 

A puszta állításokkal szemben Freyer 
részben a második világháborúról szóló 
szovjet, angol és amerikai alapművek 
(A Nagy Honvédő Háború története ; 
A brit tengeri hadviselés története; A 
nürnbergi per jegyzőkönyve), részben 
dokumentumok, korabeli parancsok, a 
német admiralitás írásos és szóbeli uta
sításai, irányelvek, hadijelentések, a 
részitvevők visszaemlékezései, napló
jegyzetek és a szövetségesek által zsák
mányolt iratok felhasználásával mutat
ja be a hírhedt Dönitz vezényelte ten
geralattjáró-flotta történetét. Bár a 
szerző csak bizonyítható események le
írására vállalkozott, művéből így is ki
tűnik az a vandál, minden törvényt és 
jogot semmibe vevő fasiszta módszer, 
amely megvilágítja a Dönitz-legénység 
igazi arcát. 

A mű szerkezeti felépítése — az ol
vasmányos írásmódon túl — igen meg
könnyíti a szerző ténybeli közléseinek, 
okfejtéseinek és értékeléseinek átte
kintését. 

A négy fő részre tagolt művön be
lül — követve a háború menetének 
fő katonai, politikai folyamatában be
állt változásokat, az erőviszonyok ala
kulását — mindig a tengereken történt 
eseményekre irányítja a figyelmet. Ez
zel a történetírói módszerrel nemcsak 
érdekessé, olvasmányossá teszi könyvét, 
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hanem nagyszerűen le is leplezi azokat 
a ravasz meggondolásokat, amelyek 
kezdettől a végig jellemezték a keres
kedelmi háború kiagyalóinak és folyta
tóinak valódi szándékát. 

Itt van mindjárt az első rész, amely 
A nagy félrevezetés címet viseli. Ez a 
fejezet az 1939. szeptember 3-tól 1940 
nyaráig terjedő időszak eseményeit 
taglalja. 

Köztudott, hogy Németország 1939. 
szeptember elsején megkezdte Lengyel
ország lerohanását. A német hadveze
tés jól tudta, hogy a brit birodalom 
jóval nagyobb kereskedelmi és hadi
tengerészeti flottával rendelkezik, hi
szen akkor Németországnak mindössze 
57 tengeralattjárója volt, a 160 angol 
tengeralattjáróval szemben. De figye
lembe véve az 1939-ben kialakult hely
zetet, amikor a német fasiszták Len
gyelország lerohanására készültek, szá
molniuk kellett a Franciaország és 
Nagy-Britannia elleni háborúval is. 
Minthogy a brit birodalomnak ebben 
az időben csaknem 3000 kereskedelmi 
hajója közlekedett a világ tengerein, a 
német hadvezetés elhatározta, hogy 
tengeralattjáró-háborút indít Anglia 
ellen. Remélte, hogy az angol flotta 
nagyságához képest viszonylag csekély 
eszközeivel is sikerül megbénítani 
Nagy-Britannia közlekedési útvonalait. 

Az utánpótlási útvonalak elleni há
borúval, amelyet később kereskedelmi 
háborúnak neveztek el, kettős céljuk 
volt a náci Németország vezetőinek. 
Az egyik az, hogy Nagy-Britanniát, 
Franciaországot, majd később az Ame
rikai Egyesült Államokat is távol tart
sák a Lengyelország — majd a Szovjet
unió — elleni harci eseményektől, 
mindaddig, amíg Németország megvaló
sítja az „új rendet" Európában. A má
sik céljuk pedig az volt, hogy a brit 
kereskedelmi flotta kíméletlen pusztí
tása révén rákényszerítsék ellenfelei
ket egy, a Szovjetunió elleni antikom
munista szövetségre. 

Megkezdődött hát a meglepett ellen
fél kereskedelmi hajói elleni kalóz tá
madások sikersorozata. Noha akkor 
még nem nagy flottával rendelkezett 
a fasiszta Németország, mégis szinte 
korlátlanul uralta az Atlanti-óceánt, 
Nagy-Britannia legfontosabb tengeri 
útvonalait. S tucatszámra küldte ten
gerfenékre az óceánon közlekedő ha
talmas személy- és teherszállító hajó

kat. A szerző választ ad arra is, hog> 
midez miért vált lehetségessé a lénye
gesen nagyobb tengeri flottával ren
delkező hatalmakkal szemben. Vála
szából kitűnik, hogy a váratlanság té
nyezője mellett nem kis szerepet ját
szott az ellenfél passzív magatartása 
is. Nagy-Britannia és Franciaország, 
harctevékenységét az aktivitás hiánya 
jellemezte. Hatalmas hadiflottájukat 
nem vetették be Németország ellen. 
Tevékenységüket csupán a német ten
geralattjárók elhárítására és az ellen
séges hadihajók leküzdésére korlátoz
ták. 

A Pusztulás fáklyái címet viselő má
sodik rész az 1940 nyarától 1942 tava
száig terjedő időszak eseményeit tár
gyalja. 1940. június 20-án a Pétain-
kormány kapitulálásával véget ért az 
úgynevezett nyugati hadjárat. Hitler 
ármádiája lerohanta Belgiumot, Hol
landiát, Lengyelországot, Norvégiát és 
Dániát. A balkáni és a közép-európai 
államokat pedig csaknem egy év alatt 
saját befolyási övezetéhez csatolta. 

Franciaország atlanti-óceáni partjai
nak megszállásával roppant méretek
ben kiterjedt a német tengeralattjáró
flotta hatósugara. Dönitz ezt jól tudta, 
és törzsével együtt mindent elkövetett, 
hogy még nagyobb sikereket érjen el. 
Dönitz ekkor már úgy ítélte meg a 
helyzetet, hogy az Anglia elleni győ
zelem kézzelfogható közelségbe került. 

Megkezdődött a versenyfutás a táma
dó tengeralattjáró fegyver mennyiségi 
és minőségi fejlesztéséért és az ellen
fél részéről a német tengeralattjárók 
elleni védelem fegyvereinek, illetve 
eszközeinek kimunkálásáért. 

A brit admiralitáson külön törzs fog
lalkozott a tengeralattjárók elleni vé
delem kérdéseivel. Kidolgozták például 
az ún. konvoj közlekedés rendszerét. 

Ezzel szemben a németek rátértek a 
„falkataktika" alkalmazására. Ez azt 
jelentette, hogy a konvojok ellen a 
tengeralattjárók egész csoportját vetet
ték be, s ily módon forgácsolták szét 
védelmüket. 

Freyer részletesen ismerteti mind a 
konvoj szállítás, mind a „falkataktika" 
lényegét, alkalmazási módját és harci 
eredményeit, történeti epizódokon mu
tatja be azokat a szubjektív és objek
tív felétteleket, amelyek az effajta 
harcmodor eredményes megvívásához 
szükségesek' voltak. 
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A fejezetben tárgyalt események so
rába tartozik a náci Németország 
Szovjetunió elleni hitszegő támadása 
is. A szerző ezt a témakört szintén 
vizsgálja, elsősorban a tengeralattjáró
háború szempontjából, Ezt követően 
ismerteti azokat az előzményeket, ame
lyek az Amerikai Egyesült Államokat 
is a háborúba való bekapcsolódásra és 
végső soron az antifasiszta koalíció 
létrehozására késztették. 

A tengeralattjáró-háború számos iz
galmas tényének foglalataként a szer
ző végül is elmondja: noha 1942 tava
száig a német tengeralattjárók számot
tevő veszteséget okoztak a szövetsége
seknek, a tengeralattjáró-háború ebben 
az időszakban sem vált a háború so
rán lényegesen befolyásoló tényezővé, 
miként azt Dönitzék remélték. A ten
geralattjáró-háború második szakasza 
is lezárult. De ez sem hozott győzel
met, sem döntő fordulatot Németor
szág számára. 

Elmúltak már azok az idők, amikor 
a német tengeralattjárók sikeresen haj
tottak végre meglepetésszerű támadáso
kat. Hogy minek következtében, ezt 
elemzi Az elrettentés vihara című rész, 
amely 1942 nyarától 1943 tavaszáig le
zajlott eseményekről szól. 

A szerző mindenekelőtt rámutat, 
hogy a német—szovjet arcvonalon el
szenvedett sorozatos vereségek végleg 
eloszlatták a német imperializmus vi
láguralmi terveinek reményét. A né
met hadvezetés villámháborús tervei 
végleg meghiúsultak. A szárazföldi 
erők 1942. év folyamán állandóan nö
vekvő anyagi szükségletei miatt a ten
geralattjáró-flotta igényeit már nem le
hetett kielégíteni. 

Ennek ellenére a náci admiralitás 
úgy döntött, hogy az Atlanti-óceán út
vonalain közlekedő konvojok elleni al
kalmazása mellett, előzetes figyelmez
tetés nélkül, beveti a brazil hajók el
len is. A következmény: Brazília ha
dat üzent a hitleri Németországnak és 
Olas zországn ak. 

A szövetségeseik tengeralattjárók el
leni védelme ekkorra már oly sokol
dalú^ s oly hatásos volt, hogy az At
lanti-óceán északi és déli vizein hajózó 
konvojokat szinte meg sem tudták kö
zelíteni Dönitz „szürke farkasai". Az 
angol légierő felderítő- és bombázó 
repülőgépei szüntelen megfigyelés alatt 
tartották az atlanti-óceáni támaszpon

tok felé vagy onnan támadásra in
duló német tengeralattjárókat, és azon
nal lecsaptak rájuk. Az egykori üldö
ző „szürke farkasokból" üldözöttek let
tek. 

A légi csapások elleni védelmet a 
náci flottaparancsnokság úgy szándé
kozott megoldani, hogy roppant mére
tű betonbunkereket építtetett a tenger
alattjáróknak. A „Todt szervezet" se
gítségével az atlanti-óceáni tengeralatt
járó támaszpontokon — Franciaország
ból és más, a fasiszták által megszállt 
országokból hadseregnyi kényszermun
kást vontak össze, hogy egész flottillák 
részére építsenek föld alatti bomba
biztos beton óvóhelyeket. Ezzel az „at
lanti fallal" — hirdette a goebelsi pro
paganda — Németország képes meg
védeni az európai „új rendet". 

Ám a fejezet további részéből kitű
nik, hogy a szövetségesek tengeralatt
járók elleni védelmi és támadó eszkö
zei oly rohamosan fejlődtek, s oly fö
lénybe kerültek a fasiszta Németor
szággal szemben, hogy az a szűkös 
nyersanyag-készlete és a korlátozott 
ipari kapacitása miatt egyre inkább 
alárendelt szerepet játszott. 1942 har
madik negyede óta a szövetségesek lé
nyegesen több új hajót gyártottak, 
mint amennyi hajójuk eddig összesen 
elsüllyedt. A német hadvezetés is jól 
tudta, hogy már csak ideig-óráig ké
pes a végső következményeket elodáz
ni. A konvojok elleni támadásokat 
folytatják, de a tengeralattjáró-háború 
már túljutott a tetőpontján. A tenger
alattjáró-háború harmadik időszakának 
körvonalai kezdenek kibontakozni. 

Győz az igazság. Ez a címe az 1943 
nyarától a háború végéig terjedő idő
szak eseményeit taglaló negyedik rész
nek. Beköszöntött a negyedik háborús 
nyár. A német—szovjet arcvonalon 
Sztálingrád óta a kezdeményezés a 
szovjet hadvezetés kezébe ment át. 
1943 nyarán a kurszki csatával gyöke
res fordulat állt be a második világ
háború menetében. Az év nyarán és 
őszén a Vörös Hadsereg több mint 
2000 kilométer széles arcvonalon, ed
dig példátlan méretű támadásba len
dült. A fasiszta haderő az év végéig 
mintegy 200 német hadosztályt, 20 
ezer repülőgépet, 25 ezer páncélost és. 
40 ezer löveget vesztett. A fasiszta 
Wehrmacht gerince megroppant. A 
Szovjetunió mindezt annak ellenére 
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érte el, hogy szövetségesei szándékosan 
halogatták az európai második front 
megnyitását. 

A szerző ebben a fejezetben szól 
azokról az erőfeszítésekről is, amelyek
kel a német hadvezetés meg akarta 
hiúsítani a második front megnyitását. 
Dönitz mint a tengeri erők főparancs
noka (a vereségek miatt a tengeri 
erők parancsnokai között folyó civa-
kodásból ugyanis Dönitz került ki 
győztesen, és Raeder helyére Hitler őt 
nevezte ki) magát érezte legelhivatot-
tabbnak az „atlanti arcvonal" megtar
tására, a szövetségesek nyugat-euró
pai partraszállásának megakadályozá
sára. 

Dönitz e feladat megoldására is az 
oly kedvelt „szürke farkasait" vetette 
harcba. De ekkor már a leküzdhetet
lenné erősödött szövetséges elhárítás 
lehetetlenné tette a tengeralattjárók 
alkalmazását. Ennek ellenére a meg
rögzött fasiszta Dönitz rendszeresen 
küldte tengeralattjáróit a nyílt tenger
re. Sőt, újabb „falkataktikát" is hajta

tott végre az Atlanti-óceánon. Persze 
a „szürke farkasok" többsége már nem 
érte meg a második bevetést. 

Ezt követően a kegyetlen színjáték 
utolsó felvonása volt már csak hátra. 
A szerző ezt a szinte rossz álomnak 
tűnő, drasztikus véget is érdekesen, a 
történelmi hűségnek megfelelően tárja 
az olvasó elé. A mű olvasása során 
nem egyszer úgy érzi az ember, hogy 
mindaz, ami szeme előtt megelevene
dik, csupán dús fantáziájú író álom
képe. Sajnos nem! Mindez egy rettene
tes rendszer, a fasiszta Németország 
tudatos rendezésében végrehajtott vé
res valóság volt. 

Ez a könyv nem csupán érdekes is
mertető mű a múltról, hanem egy 
óriási felkiáltójel is. Vigyázzatok, em
berek!, a „szürke farkasok" ismét meg
jelentek a kiéli kikötőben, s ugrásra 
készen várnak a jelre, hogy elődeik 
példáját követve lecsapjanak gyanútlan 
áldozataikra. 

Sztana Béla 

DIE WIRTSCHAFTLICHEN AUSWIRKUNGEN 
DER TÜRKENKRIEGE* 

(Hrsg. v. Othmar Pickl. Graz, 1971. Selbstverlag der Lehrkanzel für Wirtschafts
und Sozialgeschichte der Universität Graz. 364. p.) 

Az oszmán török birodalom hódító 
törekvései elleni védelem a XV—XVII. 
századi Európa legégetőbb kérdései kö
zé tartozott. E háborúsorozat bonyo
lult kérdéskomplexumát különböző 
nemzetiségű tudósok századok óta 
több-kevesebb sikerrel igyekeznek fel
tárni. A régebbi történetírás leginkább 
a katonai, politikai, diplomáciai és ki
sebb méretekben az ideológiai vonatko
zások kutatására törekedett: a problé
ma döntő gazdasági aspektusait nem 
méltatta kellő figyelemre. 

E hiányosság kiküszöbölésére jelen
tős lépésnek tartjuk az 1970. október 
5—10-én Grazban megrendezett dél
kelet-európai gazdaság- és társadalom
történeti szimpóziumot, ahol osztrák, 
lengyel, német, francia, jugoszláv és 
magyar tudósok számoltak be kutatá
saik legújabb eredményeiről, s e refe

rátumok a következő évben nyomtatás
ban is megjelentek. 

A színvonalas előadásokat általában 
a tudományos igényesség, az elfogu
latlan, nacionalista és vallási túlzások
tól mentes tárgyalásmód jellemezte. 
Számos eddig megoldatlan vagy hibá
san interpretált kérdés — mint a török 
háborúk és az oszmán uralom gazda
sági kihatásai Magyarországon, az 
ausztriai—itáliai—magyar külkereske
delmi kapcsolatok a XVI—XVIÍ. szá
zadban, a török háborúk hatása az 
adókra és a mezőgazdasági árakra, a 
katonaparaszti rétegek kialakulása, Ve
lence török politikája, a török hódítás 
befolyása Európa agrárgazdaságára, a 
háborúk hatása a török hódoltságban 
stb. — a legújabb adatok tükrében 
helyesebb megvilágítást nyert. 

Ismertetésünkben még jelzésszerűen 

A török háborúk gazdasági következményei. 
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sem utalhatunk az eredményekben 
gazdag tudományos tanácskozás vala
mennyi új és időtállónak látszó meg
állapítására, csupán néhány katonai 
szempontból általunk jelentősnek tar
tott problémát, illetve referátumot 
kívánunk olvasóinknak röviden bemu
tatni. 

A török háborúnak a gabonaterme
lésre és a fogyasztásra gyakorolt ha
tását, valamint az osztrák, illetve a 
császári hadsereg finanszírozásának 
problémáit Ingomar Bog (Ausztria) 
elemezte „A török háborúk és a me
zőgazdasági termelés" című gazdag le
véltári forrásokra támaszkodó munká
jában. (3—36. o.) Rámutatott arra, 
hogy a XVI—XVII. században — fő
leg az utóbbiban — rendkívül kevés 
a békeév, s ez nagy megterhelést je
lent — többek között — a német bi
rodalom mezőgazdasági termelésére és 
fogyasztására. 

1689-ben pl. "56 000 főnyi katonaság 
tartózkodott a magyarországi hadszín
téren (ez a létszám a XVII. század
ban már meglehetősen gyakori volt), 
s e hadseregek ellátására és zsoldjára 
az Udvari. Kamara hat hónapra 931 360 
guident számított. (16. o.) A katonák 
élelmezésére tob. 360 760 q gabona 
szükségeltetett, ami mintegy 18 000 ha 
nagyságú szántóföld egy évi termésének 
felet meg. Könnyen érthető tehát, hogy 
a háborúk szükségletei jelentősen be
folyásolták a német birodalom — s 
Magyarország — gabonatermelését és 
kereskedelmét, s rendkívüli megterhe
lést róttak az, állam, illetve általa az 
alattvalók vállaira. A szükséges pénz
összeg előteremtése és a termékek 
felvásárlása állandó gondot okozott a 
kincstárnak. S mivel a gabonát több
nyire nemesi birtokokról vásárolták 
fel, ez a körülmény megerősítette a 
rendek gazdasági és társadalmi hely
zetét, s gátolta az abszolútizmus ki
bontakozásait. 

Bog a Habsburg örökös tartományok
ra és a német birodalomra vonatkoz
tatva készítette el felmérését, munká
ja a magyar történészek számára is 
követendő példa a magyarországi ag
rárhelyzet ilyenirányú tanulmányozá
sára. 

Több tanulmány — Othmar Pickl 
(.Ausztria): „A török háborúk hatása 
a magyar—olasz kereskedelmi kapcso

latokra a XVI. században.': (71—130. 
o.), Harcaid Prickler (Ausztria): „A 
nyugatra irányuló magyar kivitel vo
lumene a XVI—XVII. században." 
(131—144. &.), Kubinyi András: „A tö
rök háborúk hatása Közép-Magyaror
szág városainak fejlődésére 1541-ig." 
(201—220. o.) Ruzsás Lajos: „A dunán
túli mezővárosok fejlődése a török 
uralom, alatt a XVII. században." (221— 
234. o.) és Szakoly Ferenc: „A. török 
uralom alatt élő magyar mezővárosok 
fejlődésének gazdasági struktúrája 
kontinuitásáról." (225—272. o.) — Szem
ben Bog munkájával, a kérdés gazdasá
gi vonatkozásait állítja előtérbe, közvet
lenül nem foglalkozik hadtörténeti vagy 
hadseregszervezési problémákkal, elem
zéseik, következtetéseik mégis rendkívül 
hasznosak a hadtörténész számára is, 
mivel új adatokat és szempontokat hoz
nak a török háborúk gazdasági alapjai
nak és kihatásainak vizsgálatához. 

A magyar külkereskedelem volumen-
jével s a török háborúknak a keres
kedelem alakulására gyakorolt hatásá
val kapcsolatban Pickl és Prickler le
szögezik, hogy a nyugat felé irányuló 
magyar külkeresekedelmi forgalom a 
XVI. században nem csökkent érezhe
tően, csupán a háborús évek okoztak 
pillanatnyi dekonjuktúrát. Azt is le
szögezik, hogy a Habsburg uralom 
alatt a külkereskedelem iránya némileg 
módosult: a korábban a magyar áru
kivitel mintegy 50%-át felvevő észak
itáliai, közelebbről velencei felvevő-
p :ac helyett, a magyar kivitel, amely
nek legfőbb cikke a vágóimarha volt, 
most már inkább dél-német—osztrák, 
s másodsorban a sziléziai—lengyel te
rületek felé irányult, bár meg kell je
gyeznünk, hogy az itáliai export, ha 
csökkentebb mértékben is, megőrizte 
fontos szerepét. A török betörések 
annyiban érintették az Itália felé irá
nyuló szállításokat, hogy a korább: 
Zágráb—Zeng—Bakar útvonal helyett 
a biztonságosabb ljubjanai úton bo
nyolították le. 

A korai török háborúk történetének 
kutatója a legnagyobb haszonnal Ku
binyi András tanulmányát forgathatja, 
mely, ha nem is érint közvetlenül ka
tonai kérdéseket, a török háborúk 
Közép-Magyarország városaira gyako
rolt hatásának vizsgálatával a had
történész számára is érdekes adatokat 
közöl. 
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A XIV. század hatvanas éveiben el
kezdődő török háborúk egészen 1521-
ig nem játszottak egyetemlegesen ne
gatív szerepet Közép-Magyarország 
városainak fejlődésében. Tény, hogy 
főleg Mátyás uralkodása alatt a hadse
regre és a háborúkra fordított hatal
mas kiadások megnövelték az adózók, 
többek között a városi polgárok ter
heit, olyannyira, hogy gyengébb kezű 
utódai nem tudták tovább ezt az adó
szintet fenntartani, ami a zsoldoshad
sereg feloszlatásához, ezáltal az ország 
katonai erejének érezhető csökkenésé
hez vezetett. Az is ismert, hogy a XV. 
század második felében a pusztásodás, 
az egyes falvak elnéptelenedése — 
mely egyes megyékben a 15—20%-oL 
is elérte — aggasztó méreteket öltött. 
Ez a folyamat azonban csak részben 
vezethető vissza a török pusztítások 
hatására, a fejlődő városok elszívó ha
tása és a mezővárosok növekedése a 
töröknél nagyobb mértékben fogyasz
totta a falvak lakosságát. 

A városok azonban a nehézségek el
lenére tovább fejlődtek, gazdasági ere
jük növekedéséhez bizonyos mérték
ben a törökkel szembeni a XV. század 
nyolcvanas éveitől kezdve intézményesí
tett kapcsolatok kialakulása is hozzá
járult, így egyetérthetünk Kubinyi 
megállapításával, hogy a királyi ha
talom Jagelló-kori hanyatlását nem kí
sérte párhuzamosan az ország, köze
lebbről a városok stagnálása vagy ha
nyatlása. (207—208. o.) 

1521-ben a helyzet megváltozik, Szu-
lejmán szultán nagy támadása küszö
bön áll, a végvidéki várrendszer és a 
mozgó hadsereg fenntartása az ország 
kapacitásán túlmenő terheket ró a pa
rasztság és a polgárság vállaira. Az 
egyenlőtlen erőviszonyok következmé
nye a mohácsi vereség lett. (1526. 
augusztus 29.) 

Kubinyi új megvilágításban tárgyal
ja történelmünk egyik legtragikusabb 

Az utóbbi évek szociológiai irodalmá
ban mind külföldön, mind itthon je
lentős helyet kap a város, mint a mo
dern társadalom egyik legfontosabb 
társadalmi, gazdasági, adminisztratív 
egységének vizsgálata. Érdemes azon-

és legbonyolultabb szakaszát az, 1526— 
1541 között eltelt másfél évtizedet. 
Megállapítja pl., hogy Zápolya pártjá

ig nak, illetve általa a török orientáció 
f időleges megerősödését nem csekély 

mértékben a budai polgárok kiépült 
török kereskedelmi kapcsolataival ma
gyarázhatjuk. 

Még jelentősebb, bár nem teljesen 
í egyértelmű az a megfigyelés, hogy tu

lajdonképpen nem 1526, hanem 1529 a 
határkő Magyarország történetében. 

; Éltkor alakul ki a hatalmi egyensúly a 
Habsburg hatalom és az oszmán biro
dalom között — ezt egyfelől Buda el-

, foglalása, másfelől Bécs sikertelen 
ostroma jelzi. (213. o.) A magunk ré-

l széről messzemenően egyetértünk az 
1529-es esztendő egyetemes történeti 

i jelentőségének kihangsúlyozásával. 
: Fontos fordulópont volt ez a közép

magyarországi városok történetében 
» is: Buda, Székesfehérvár és Esztergom, 

az ország három hadászati fontosságú 
városa egy csapásra határvárrá válto
zott, ám Magyarország történetében, 
csupán az 1526—1541 közötti időszak
ban képez periódushatárt, mind a ma-

[ gyár államiságot, illetve az önálló ma
gyar katonai hatalmat lezáró mohácsi 
csatavesztést (1526-ot), mind a török 

i hódítást „törvényesítő" 1541-et, Buda 
török kézre kerülését magyar szem
pontból fontosabb dátumnak kell te
kintenünk, mint 1529-et. 

Az ismertetés szűkre szabott terje
delme kizárja, hogy más és még oly 
fontos kérdések, akár jelzésszerű felvá
zoláséra is kitérjünk, mint a török 
határterületek gazdasági fejlődésének 

; problémái, a horvát és szlavón végek 
határvédő katonaságának települési és 
agrárkérdései, Velence török politika-

• ja vagy Frankfurt birodalmi város kap
csolata a török háborúkkal stb., pedig 
a korral foglalkozó hadtörténészek 
számára ezek is sok használható adatot 
tartalmaznak. 

R. Gy. 

ban arra is felfigyelni, hogy ebből az 
irodalomból — a szociológiai jellegű 
korábbi stúdiumoktól eltérően (gondol
junk csak a kérdés „klasszikusára", 
Max Weber re) — jobbára hiányzik a 
történeti gyökerek feltárása. A lassan. 

A SZÁZADOK 1972. ÉVI 1. ÉS 2. FÜZETÉRŐL 
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kibontakozó hazai urbanisztikai iroda
lom figyelmét remélhetőleg nem fogja 
elkerülni Gyimesi Sándor: Az európai 
városok a kapitalizmus küszöbén című 
tanulmánya, mely a középkori és újkori 
városok funkcióit hasonlítja össze. 
(1972. 2. sz.) Városi funkción — me
lyek a városon kívüli területre is ki
hatnak — a gazdasági (ipari termelő 
és ellátó, kereskedelmi) és adminiszt
ratív (igazgatási, jogi stb.) szerepkörö
ket érti. E tekintetben a fő különbsé
geket a kapitalista város gazdasági 
funkciói a feudális városokhoz képest 
területileg kibővülnek s nem lehet ar
ról beszélni — mint korábbi időkben 
—, hogy egy meghatározott területre 
korlátozódik; továbbá teljesen új funk
ciót kap a kapitalizmuskori város a 
megnövekedett számú adminisztratív 
szerepkörökkel. Az a „városi hanyat
lás", amely Európában a középkor és 
újkor mezsgyéjén bekövetkezik, az em
lített városok e funkcióváltásával függ 
össze. Itt két mozzanat figyelhető meg: 
a kialakuló új funkciók kapcsolódhat
tak a régi városokhoz, de gyakran új 
városok kifejlődését idézték elő. Ennek 
következtében több, régen jelentős vá
ros a tőkés korszakban visszamarad, 
esetleg faluvá süllyed, egészében ter
mészetesen a városállomány jelentősen 
bővül. Igen lényegesek a szerző ezen 
általános elvekből kiinduló fejtegetései 
a nyugat-európai és középkelet-európai 
városfejlődésre vonatkozóan. Megálla
pítja, míg Nyugat-Európában a leg
dinamikusabb fejlődést siettető tényező, 
az ipar fejlődése következtében a vá
roshálózat átalakulása nagymérvű, Kö-
zépkelet-Európában ez — éppen az 
iparfejlődés visszafogottsága miatt — 
mérsékelt. Különbség mutatkozik en
nek folytán abban is hogy míg Nyu
gat-Európában a forradalmi iparfejlő
dés megváltoztatja a városi telephelye
ket is, új városokat alakít ki, addig 
Európa másik felében a városokat el
hagyó ipar nem tudott úgy virágozni 
s ezáltal új településeket létrehívni, 
mivel igen erős földesúri adózás alatt 
állott. Itt a telephely eltolódás jóval 
kisebb mértékű. Az iparfejlődés eltérő 
voltából vezethető le az is, hogy Kö-
zépkelet-Európában a nyugatiakéhoz 
viszonyítva nagyobb szerep jut az ad
minisztratív funkciónak és a kereske
delemnek. 

A magyar történetírásban szép ha

gyományokra visszatekintő uradalom
történetet módszertanilag — és több 
új megállapításával is — gyarapítja 
Zimányi Vera cikke az 1972. évi 1. 
számában. (A nagymartom kerület 
gazdaság- és társadalomtörténete a 
XVI. századtól 1767-ig.) A ma Auszt
riához tartozó (Burgenland) terület 
már a késői feudalizmus évtizedeiben 
az ország egyik legfejlettebb mezőgaz
dasági övezetének számított. Jó piac
lehetőségekkel rendelkezett, borát jó 
áron vették át a sziléziaiak. Ugyan
akkor az alsó-ausztriai kamara közvet
len igazgatása alá tartozott, ami meg
óvta az itt élő jobbágyokat az ország 
más vidékein mindenütt növekvő job
bágyi terhek növekedésétől és a ter
hek naturalizálódásától. Amikor Esz-
terházy Miklós birtokába kerül e te
rület, a helyzet lényegében változatlan 
marad: a jobbágyok továbbra is meg
válthatják pénzért szolgáltatásaikat, a 
jobbágyi árutermelés továbbra is vi
rágzik s a jobbágyság minden orszá
gos és megyei intézkedés ellenére meg 
tudja őrizni szabad költözködési jogát. 
Sajátos, hogy Mária Terézia urbárium 
normáit nem akarták és nem is tud
ták az itteni sokkal fejlettebb viszo
nyok között bevezetni, hanem a helyett 
újabb szerződéséket kötöttek, amelyek
ben alapjában a régi, a pénzszolgálta
tásokra épülő rendszert őrizték meg. 
A szerző megközelítési módját dicséri 
a demográfiai viszonyok, a jobbágyok 
táplálkozásának, reálbérének felmérése. 
Talán nem túlzunk, ha azt mondjuk: 
a modern technikai eszközök felhasz
nálásával készült tanulmány az eddigi 
egyik legkomplexebb uradalomtörténet 
a magyar történetírásban, amely igen 
sok fogódzót, szempontot és informá
ciót ad a XVII—XVIII. század min
den kutatója részére. 

Bevallottan aktuális gazdaságpoliti
kai kérdést tárgyal Ber end T. Iván: A 
tervezés hatása a gazdasági növekedés
re (A magyar tapasztalatok) című ta
nulmánya. Az 1948—1968 közötti fej
lődést elemző írás a tervezés hatása 
lemérhetőségének korlátozottsága tu
datában mutat rá: mely elemek tették 
szükségszerűvé a gazdaságirányítás és 
tervezés 1968. évi reformját. Az 1948-as 
államosításból kiindulva vázolja a 
tervgazdálkodás működési mechanizmu
sát. A Minisztertanács, illetve az or
szággyűlés által jóváhagyott tervet le-
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bontották évekre, negyedévekre, vala
mint minisztériumokra, iparigazgatósá
gokra, vállalatokra. Minden tervmutató 
szigorú névre szóló jelleget nyert. E 
módon a vállalatok önállósága formá
lissá vált, az utasítások a gazdaságve
zetés központi akaratát érvényesítették 
és kikapcsolódott a piac, valamint az 
áru és pénzforma. Az 1951. évi árre
form elszakította egymástól a termelői 
és fogyasztói árakat, az ipari alap
anyagok az önköltségnél sokkal olcsób
ban, a mezőgazdasági termények sok
kal drágábban és a beszolgáltatási ár
nál aránytalanul magasabb áron ke
rültek piacra. Ez az árrendszer kikü
szöbölte ugyan a nem tervezhető piaci 
hatásokat — s ezzel 'könnyítette a ter
vezést, de a vállalatokat nem tette ér
dekeltté termékeik realizálásában, a 
minőség javításában. Egyoldalúan a 
mennyiséget, a „tervteljesítést" helyez
te előtérbe. Az árrendszer révén vi
lágviszonylatban is kiemelkedően meg
nőtt a nemzeti jövedelem és a felhal
mozás, amely jórészt a mezőgazdaság
ban megtermelt jövedelem elvonásá
ból származott. Ezt a gazdasági veze
tés az ipari beruházások (elsősorban a 
nehéziparban) fokozására használta 
fel. A tervutasításos rendszer — amely
re többek között azért is volt szükség, 
mert az államigazgatás a gazdaság- és 
vállalatvezetés fontos pozícióba képzet
len erők kerültek — hozzájárult, hogy 
mind több és több munkaerőt vettek 
fel, nagy mértékben nőtt az ipari ter
melés növekedési üteme. Ugyanakkor 
erősen jelentkeztek az ellentmondások 
is. E rendszer nem ösztönözte a válla
latokat a termelékenység növelésére, a 
minőség javítására, anyagtakarékosság-
ra. A vállalatoknál nagy készletek 
halmozódtak fel, nem érződhetett a 
piac kedvező, serkentő hatása, szűkült 
a választék, a központi információs 
igény miatt felduzzadt az adminisztrá
ció. Ennek következtében a nemzeti 
jövedelem egy része veszendőbe ment. 
Az 1968-as reform a tervezés előnyeit 
ezért a piaci hatások előnyeivel igyek
szik ötvözni. 

Szász Zoltán: Az erdélyi román pol
gárság szerepéről 1918 őszén (1972. 2. 
sz.) című tanulmánya az erdélyi ro
mánok társadalmi szerkezetének és a 
román burzsoázia pártjának, a román 
nemzeti párt 1918 előtti tevékenységé
nek bemutatása után azt a helyzetet 

elemzi amely a Habsburg monarchia 
összeomlása, az 1918. október 30-i pol
gári demokratikus forradalom után a 
román burzsoázia számára teremtődött. 
A régi államapparátus fő ereje — a 
hadsereg — összeomlott, a munkás-, s 
Erdélyben elsősorban a parasztmozgal
mak felszámolták a volt központi ha
talom helyi szerveit. A román polgár
ság a tőkés rend fenntartása érdeké
ben igyekezett magyar osztályos tár
saival együtt egy új apparátus létre
hozni. A nemzeti tanácsok egyszerre 
jelentették a demokratizálódást, s a 
forradalommal való szembefordulást. 
A Monarchia hadseregében szolgáló 
román katonákból az erdélyi központi 
román nemzeti tanács nem csupán 
gárdákat szervezett, hanem megpróbált 
magának valamilyen haderőt teremteni. 
A Prágából és Wiener-Neustadtból ha
zatérő alakulatokat azonban a szerb 
kormány — a Bánát hovatartozásának 
e] döntetlen volta miatt — lefegyverezte. 
Az erdélyi román burzsoázia november 
első felében még megpróbált egyezked
ni Károlyiékkal, majd amikor teljesen 
egyértelmű lett, hogy a nagyhatalmak 
Erdélyt Romániának ígérik, az új ál
lamban saját pozíciójának biztosítása 
céljából is összehívták az 1918. decem
ber 1-i gyulafehérvári nagygyűlést, 
amely kimondotta az erdélyi románok 
csatlakozását Romániához, s ugyanak
kor néhány alapvető demokratikus jog 
— köztük a nemzetiségek önigazgatá
sának — bevezetését deklarálta. A ro
mán szociáldemokrata munkásság ve
zetőinek jobbszárnya a ,,nemzeti állam" 
megteremtését tartotta soron levő fel
adatnak, s ezért támogatta a polgári 
demokratikusukat, a balszárny viszont 
a forradalmasodás felgyorsulása láttán 
a demokratikus forradalom szocialista 
forradalommá történő átfejlesztését 
szorgalmazta, a nemzeti kérdést ennek 
alárendelte. A gyulafehérvári gyűlés 
után az erdélyi román polgárság kor
mányt alakított („Kormányzótanács"), 
amely egészen 1920-ig igazgatta Er
dély ügyeit. 

A két füzet kisebb közleményei job-. 
bára a középkor időszakából íródtak. 
J. le Goff, a világhírű francia törté
nész a középkori városhálózat körvo
nalazására új elméletet hirdetett meg. 
Megfigyelése szerint a szociológiailag is 
valóban városias településeket a kö
zépkorban arról lehet felismerni, hogy 
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a koldulórendek valamelyike kolos
tort vagy kolostorokat tartott fenn a 
városban, illetve annak közvetlen kör
nyékén. Fügedi Erik sorra veszi a ma
gyar városokat a XIII. századtól a 
XV—XVI. század fordulójáig és Goff 
tételét nálunk teljesen igazolva látja. 
Elannyira, hogy — a bányavárosokat 
kivéve, ahol érdekes módon egyáltalán 
nem találja a koldulórendek nyomait 
— megállapítja: a középkori magyar 
városok rangsorolási alapját nem a 
városi kiváltságlevelek, hanem a kol
dulórendi kolostorok száma képezheti. 
(1972. 1. sz.) Granasztói György egy 
1475-ből származó adójegyzék elemzé
séből bontja ki a XV. század végi 
brassói társadalom néhány jellemző 
sajátosságát, hangsúlyozva, hogy e 
társadalmi rajz vonásai (pl. az agrár 
jelleg feltűnő csökkenése, a társadal
mi tagozódás előrehaladott volta) még 
csak elemeit 'képezhetik egy később, 
több város példájának elemzése alap
ján összeállítható általánosabb város
fejlődési képnek. (2. sz.) 

Székely György az ELTE-n rendezett 
Dürer-előadásának (a nagy festő szüle
tésének 500. évfordulója alkalmából) 
szövegét teszi közzé. A történész sze
mével mutat rá azokra a társadalom
történeti elemekre, melyek a kor szel
lemi arculatába beillesztik Dürer mű
vészetét. Rendkívüli alapossággal ve
szi számba azokat a személyeket, akik 
Dürerrel dolgoztattak, illetve a törté
neti eseményeket, melyeket Dürer 
megfestett, s ez utóbbiak korabeli ér
telmezésével a XVI. század eleji Né
metország társadalmi-szellemi életének 
mozaikszerű rajza elevenedik meg 
előttünk. (2. sz.) E. Westermann (NDK) 
azt vizsgálja rövid tanulmányában, 
hogy miként emelkedik a thüringiai 
csurgatókohós ezüst- s réztermelés és 
ezzel összefüggésben annak elsősorban 
Itália irányába kialakuló kereskedelmi 
kapcsolata a közép-európai kereske
delem számára a XV—XVI. század 
fordulóján. (2. sz.) Dóka Klára a céhes 

VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL (Szovjetunió) 1973. 1—3. sz. — A 
szovjet ifjúsági szervezet hősi törté
netével foglalkozik V. IVANOV: „A 
Komszomol a Nagy Honvédő Háború 
éveiben" (1. sz. 3—10. o.) c. tanulmá-

mesterré válás feltételeit rekonstruálja 
3. Pesten az 1840-es években igen gazdag 

levéltári forrásanyagra épülő írásában. 
Zachar József a Neue Freie Presse 

i című osztrák lap (a Die Presse utóda, 
E amelybe több alkalommal Marx is 

publikált) cikkeinek elemzése révén 
t vázolja az ausztriai német liberálisok, 
i a Verfassungspartei külpolitikai koncep-
i ci óját az Ausztria számára oly fontos 

lS70-es években (1. sz.) A magyaror-
i szagon már eddig is publikált Kßrl 

Obermann (NDK) eddig ismeretlen 
(szovjet és németországi) levéltári 

' anyagon, valamint gazdag sajtóra tá
maszkodva állítja össze a Neue Rheini
sche Zeitung alapításának történetét. 

• különösen a Marx és Engels tevékeny-
Î ségéhez vezető szálakra figyelve. Közli 

a berlini levéltárban fekvő felhívást, "<* 
az újság alapítására. (2. sz.) 

i Talán kevéssé ismeretes a szélesebb 
közönség előtt, hogy az elmúlt évek
ben megszaporodtak a magyarországi 
és szomszédos országbéli történelem
tankönyvek ismeretanyagainak össze-

; hangolására irányuló erőfeszítések. A 
nem minden nehézség nélküli és a szo
cialista országokban a nem mindig elé
gedettségre alapot adó internacionalista 
szellemű nevelést igen elősegítő munka 
iránt érdeklődő olvasónak sok érdekes 
információt tartalmaz Gaál György 
(Jugoszlávia), a Vajdasági Történelmi 
Társulat elnökének írása: A magyar 
történelem tanítása Jugoszláviában. A 
szerző a magyar vonatkozású történel
mi oktatási anyag leírása mellett igen 
őszintén beszél azokról a gondokról, 
amelyekkel a csökkentett történelmi 

; óraszámok között tanító és a magyar 
történelemről gyakran nem elég isme
rettel rendelkező jugoszláv tanároknak 
meg kell birkózniuk. (Mivel a moszk
vai történész világkongresszusról már 
korábban szóltunk, itt nem térünk ki 
az 1972. 1. és 2. számban is közölt 
magyar korreferátumok ismertetésére.) 

Glatz Ferenc 

nya. A háború kitörése utáni napokban 
a Komszomol azonnal fontos feladatot 
kapott a rendőrség támogatása, a szo
cialista tulajdon védelme, az elsötétí
tés ellenőrzése terén, továbbá részt 
vállalt a légoltalom és a Vöröskereszt 
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munkájában is. Az általános mozgósí
tás idején a feladatok még sakkal je
lentősebbekké váltak. A háború első 
heteiben Moszkva Komiszomol-szerve-
zeteiből 210 ezren menték ki a frontra 
és 100 ezren dolgoztak a védelmi be
rendezések építésén. A leningrádi szer
vezet minden komszomoHstája kérvé
nyezte, hogy önként a frontra mehes
sen. Amikor 1941 végén a párt Köz
ponti Bizottsága határozatot hozott ar
ról, hogy kommunistákat és komszo-
molistákat kell mozgósítani pártmun
kára, a Komszomol Központi Bizottsá
ga 9482 vezető káderét küldte a had
seregbe és a flottához. 

A Nagy Honvédő Háború évei alatt 
a párt felhívására több mint 3,5 mil
lió komszomolista lépett be a hadse
regbe és a haditengerészethez. Közü
lük több mint 200 úgy áldozta fel éle
tét, hogy saját testével fedte el az 
ellenséges erődök kilövőnyílását. 

A sztálingrádi, kurszki és dnyeperi 
súlyos harcok idején a Komszomol-
szervezetek 1 millió 620 ezer tagot vet
tek fel soraik közé. A háború alatt 
összesen több mint 5 millió katona, 
tiszthelyettes és tiszt lépett be a Kom-
szomolba. Több mint 3,5 millió komszo
molista kapott kitüntetést, 3 ezren ér
demelték ki a Szovjetunió Hőse ki
tüntetést, közülük hatvanan kétszer is. 
A háború alatt kb. 2 millió komszo
molista katonát vettek fel a párt tag
jai sorába. 

A szerző részletesen ismerteti a 
Koonszoimolnak a partizánimozgaloim 
szervezése terén játszott szerepét is. A 
Komszomol Központi Bizottságában 
idővel már külön osztály foglalkozott a 
megszállt területek szervezeteinek irá
nyításával. 1943 őszén már 1780 ille
gális szervezet működött. A belorusz 
partizánok soraiban pl. 150 ezer fiatal 
harcolt, köztük 53 ezer komszomolista. 

A háború alatt 50 ezer fiatal parti
zán kapott kitüntetést, közülük 99-en 
lettek a Szovjetunió Hősei. 

Befejezésül a szerző rövid áttekin
tést ad a Komszomolnak a termelés 
frontján végzett tevékenységéről is. 

A. SZINYICIN: „A szovjet hadsereg
ben szervezett önkéntes alakulatok lét
rehozásának történetéhez" (1. sz. 11— 
17. o.) A Nagy Honvédő Háború évei 
alatt nagy méreteket öltött az a haza
fias mozgalom, amelynek célja az ön
kéntes katonai alakulatok létrehozá
sa volt. Ez a háború első napjaiban 

kezdődött, rendszerint a dolgozók kez
deményezésére, de előfordult, hogy a 
helyi párt-, szovjet, vagy társadalmi 
szervek léptek fel kezdeményezőként. 

Az önkéntesekből — az önkéntes ka
tonai alakulatokon kívül — vadász
zászlóaljakat, népfelkelő hadosztályo
kat, munkás- és kommunista zászló
aljakat, partizáncsapatokat szerveztek, 
amelyekbe a szovjet hazafiak milliói 
léptek be. Felállítottak kb. 60 népfel
kelő hadosztályt, 200 önálló ezredet, 
sok századot, zászlóaljat. Kb. 400 ezer 
önkéntes harcolt a vadászzászlóaljak
ban, több mint 1 millió 300 ezer a 
partizáncsapatokban és a megszállt te
rületéken különleges feladatokra létre
hozott csoportokban. 

A szerző csak az önkéntes katonai 
alakulatokkal foglalkozik részletesen. 
Ezek szervezése eltért az előbbiekben 
felsorolt formáktól. Azokat rendszerint 
a helyi párt- és állami szervek szer
vezték és ezek 'biztosították számukra 
a felszerelést és ellátást, míg az ön
kéntes katonai alakulatok megszerve
zésében az említett szervek mellett 
részt vettek a katonai parancsnokságok 
is. A felszerelést és ellátást rendsze
rint a Hadügyi Népbiztosság biztosítot
ta. A felsőbb tisztikar csaknem mind 
tényleges tisztekből, a politikai vezetés 
párt- és állami vezetőkből került ki. 

Az első ilyen alakulatok szervezése 
az a re vonalihoz közel eső területeken 
kezdődött, és ezek a kezdeti súlyos 
harcokban kiálltak a próbát. 1941. jú
nius 27-én már Moszkvában is létre
jött az első kommunista ezred, majd 
egymás után szerveződtek hasonló ala
kulatok Lettországban, Leningrádban 
és az ország minden részén. 1942-re ez 
a szervező tevékenység kiterjedt az 
Uraira és Szibériára is. A szerző a két 
dátum közötti időszakban létrejött leg
jelentősebb önkéntes alakulatokról rö
vid áttekintést ad. 

önkéntesékből néhány olyan spe
ciális alakulatot is hoztak létre, mint 
az egyes városok, területek komszo-
molistáiból szervezett egységek. Ilyen 
volt pl. a moszkvai aknavetős 
ezred, amely később a 85. gárda-akna
vetős lett. Önkéntes lányokból hozták 
létre az 586. vadászrepülő', az 587. 
bombavető, az 588. éjszakai bombave
tő ezredet, amelyek csaknem mind el
nyerték a „gárda" elnevezést ugyan
úgy, mint sok más önkéntes alakulat 
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is, amelyeknek harctevékenységét a 
legfelsőbb hadvezetés (magas kitünteté
sékkel honorálta. 

A Sztálingrádnál aratott győzelem 
30. (évfordulójára írt cikkek közül 
megemlítjük V. GURKIN: „A bekerí
tett hadseregcsoport megsemmisítése 
(A »Gyűrű« hadművelet számokban)" 
(2. sz. 34—42. o.) c. munkáját. 1943 
január elejére kedvező körülmények 
alakultak ki a bekerített fasiszta csa
patok megsemmisítéséhez. Ekkorra tel
jesen bezárult már a harapófogó, és 
eredményesen működött a légi blokád 
is. A németek által elfoglalt terület 
1400 négyzetkilométer volt, hossza nyu
gat—keleti irányban 35 km. A szov
jet csapatok külső arcvonala 200— 
250 km hosszan húzódott. Bár a fel
mentő kísérletek kudarcot vallottak, a 
német csapatok azért még jelentős erőt 
képviseltek annál is inkább, mert a 
harctevékenység decemberi szünete 
alatt mélyen tagolt, szilárd védelmet 
építettek ki. A bekerített erők meg
semmisítésének feladatát a Doni Front 
kapta meg, amelynek K. K. Rokosz-
szovszkij volt a parancsnoka. 1942. 
december 27-én a Legfelsőbb Főpa
rancsnokság Főhadiszállása elvetette 
a Doni Front által kidolgozott had
műveleti tervet és utasította, hogy egy 
háromszakaszos megsemmisítési tervet 
dolgozzon ki. Az első szakaszé részle
tesen elkészült, a másik kettőé menet 
közben alakult. A fő csapásmérő cso
portosítás 19 km hosszú arcvonalon he
lyezkedett el és a következő erőkből 
állt: 13 lövészhadosztály, 3 tüzér- és 2 
gárda-aknavetős hadosztály, 1 harcko
csidandár, 8 harckocsiezred stb. 

A támadásban nagy szerepet szán
tak a tüzérségnek és a légierőknek. (A 
tüzérségi előkészítés 55 percig tartott.) 
Miután a németek az ultimátumot el
utasították, 1943. január 10-én reggel 
megkezdődött a támadás. Az arcvona
lat sikerült áttörni és súlyos harcok 
folytak 11—12-én. Január 13-án és 
14-én a szovjet csapatok átcsoportosí
tották erőiket és 15-én megkezdődött a 
hadművelet második szakasza. Ennek 
eredményeképpen a megszállt terület 
600 négyzetkilométerre csökkent le. 

Január 22-én a szovjet erők az ösz-
szes arcvonalakon támadásba lendül
tek, majd január 26-án kettévágták a 
bekerített csapatokat. A déli csoport 
január 31-én kapitulált, az északi 
február 2-án. A szerző 10 rész

letes táblázatot közöl, amelyek szem
léletesen mutatják az erőviszonyok ala
kulását a harc különböző szakaszaiban. 

Jelentős katonai-elméleti kérdés fej
lődésének történetét dolgozza fel A. 
RADZIEVSZKIJ: „Az ellenség védel
mének áttörése a háború második és 
harmadik szakaszában" (3. sz. 12—22. 
o.) c. tanulmánya. A háború második 
szakaszának elejére az ország katonai-
gazdasági alapja megerősödött. A csa
patok technikai ellátottságának javu
lása lehetővé tett egy sor szervezeti 
változtatást, A Legfelsőbb Főparancs
nokság tartalékát képező tüzérségnél, 
amely ebben az időszakban csaknem 
20 ezer lövegből és aknavetőből állt 
(a hadrakelt sereg tüzérségének kb. 
egy negyede), elkezdődött a nagy egy
ségek szervezése. Nőtt a harckocsi és 
gépesített alakulatok száma és javult 
a szervezettségük. Hasonló változások 
történtek más fegyvernemeknél is. 

Az 1942/43-as téli hadjárat a Sztá
lingrád alatti ellentámadással kezdő
dött, ahol az erők és eszközök össz
pontosításának elve már teljes hatá
rozottsággal mutatkozott meg olyan 
formában, hogy az áttörésre kijelölt 
irányban (két-három irányban) össz
pontosították két-három hadsereg erőit 
és a frontok rendelkezésében levő esz
közöket. Az ellenség arcvonalával 
szemben jelentős fölényt sikerült biz
tosítani (gyalogság 2—3:1, tüzérség 
3—4:1, harckocsi 3:1 stb.). A frontok 
hadműveleti felépítése egylépcsős volt, 
a hadseregeké rendszerint kétlépcsős. 
A hadseregek gyorsan mozgó csapatai
hoz harckocsi-, gépesített és lovashad
testek tartoztak. 

A támadás menete azt mutatta, 
hogy az áttörés hadműveleti kérdései
nek megoldása az esetek többségében 
csaknem tökéletes volt, de az a tény, 
hogy a Hadügyi Népbiztosság 306. sz, 
parancsa alapján az összes harcászati 
egységeknél bevezették az egylépcsős 
szervezést, kritikus pillanatokat okozott 
egy sor helyen, mert sem az ezredek
nek, sem a hadosztályoknak nem volt 
erejük a siker kifejlesztésére. A gya
logság rohamának feltartóztatása ar
ra kényszerítette a parancsnokságokat» 
hogy idő előtt vessék be a gyorsan 
mozgó alakulatokat. Ennek következ
tében ezek jelentős veszteségeket szen
vedtek (egyes esetekben a harckocsik 
30 százalékát), ami csökkentette haté
konyságukat a hadműveleti mélység-
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ben. A bekerített ellenség szétzúzásá
nál a védelem áttörésének módszerei 
már tökéletesedtek. 

A továbbiakban a szerző részletesen 
elemzi, hogyan fejlődött tovább a vé
delem áttörésének módszere többek 
között azzal kapcsolatban, hogy 1943-
tól az ellenség áttért a mélyen tagolt 
védelmi rendszerek (kiépítésére. Ennek 
mélysége a hadseregcsoportok eseté
ben elérte a 100 km-t is. 

Végezetül a tanulmány összefoglalja, 
hogy a védelem áttörésével kapcsolatos 
elmélet és gyakorlat mennyit válto
zott és tökéletesedett a háború kezde
tétől a befejezésig. 

A 3. számból megemlítjük még V. 
ANDRIANOV: „Partizán portyák" (3. 
sz. 30—38. o.) c , rendkívül érdekes 
adatokat tartalmazó írását. A Nagy 
Honvédő Háború idején többféle ren
deltetésű partizánalakulatok működ
tek. Voltak regionális alakulatok, ame
lyek éppen a jó helyismeret eredmé
nyeként tudtak sikeresen működni, és 
ha valami ok miatt el kellett hagyniuk 
az általuk ismert körzetet, tevékenysé
gük eredményessége csökkent. Ezeken 
kívül helyhez nem kötött alakulatok 
is voltak, amelyek különböző területe
ken működtek, és az egyik helyről a 
másikra való átvonulás közben igen 
hosszú portyákat hajtottak végre. Ezek 
tulajdonképpen a pairtizánmozgalom 
törzseinek mozgó tartalékait képezték 
Létezésük lehetővé tette, hogy a parti-
zánharcban is alkalmazzák a hadmű
vészet egyik legfontosabb elvét — az 
alapvető erők összpontosítását a fő
irányban. Ezek az alakulatok a harcok 
során nagy tapasztalatokat szereztek 
az új körülményekhez való alkalmaz
kodás terén, és így a háború befeje
ző szakaszában sikeresen tudtak tevé
kenykedni az ország határain túl is. A 
szerző sok nevezetes portyát sorol fel, 
amelyeket Naumiov, Melnyik, Fjodorov 
és Kovpak alakulatai hajtottak végre. 
Ezek közül is kiemelkedik Naumov 
alakulatának 1943. február 1. és ápri
lis 6. közti portyája, amikor 65 nap 
alatt 2400 km-t tettek meg Ukrajna 
sztyeppes és erdős-sztyeppés területein 
a szumszki, poltavai, kirovográdi, 
ogyesszai, vinnyicai és zsitomiri terü
leteken. Megjelenésük Vinnyica, a hit
lerista főhadiszállás környékén nagy 
riadalmat keltett. Másik példaként meg 
leihet említeni Sukaev csoportját, ame
lyet Nyezsintől kb. 15 km-rel északra 

dobtak le. A csoport bázisán létreho
zott alakulat végighaladt a Jobbparti 
Ukrajna és Nyugat-Ukrajna, valamint 
Lengyelország területén, átkelt a Kár
pátokon, benyomult Csehszlovákiába 
és ott tevékenykedett a .szovjet hadse
reg megérkezéséig. Létszáma időnként 
meghaladta a 3500 főt, Csehszlovákiá
ban pedig elérte a 6000 főt. Az alaku
lat a portya folyamán 10 700 km-t tett 
meg, többek között kisiklatott 206 sze
relvényt és végrehajtott 832 más akciót. 
(Lengyel István) 

VOJNOISTORIJSKI GLASNIK 
(Jugoszlávia) 1972. 1. sz. — A folyóirat 
e száma röviden megemlékezik a ju
goszláv Hadtörténelmi Intézet negyed
százados jubileumáról és felsorolja az 
intézet által az 1946—1971. években ki
adott fontosabb munkákat. — Danilo 
KOMNENCVIC: „A Jugoszláv Nem
zeti Felszabadító Hadsereg Hercegovi
na hadosztályának harcai a »Gömbvil
lám« (Kugelblitz) hadművelet folya
mán a Lim és a Drina folyók mentén." 
(11—46. o.) 1943. november második 
felében a németek Hercegovina északi 
részén támadást indítottak a Jugo
szláv Nemzeti Felszabadító Hadsereg 
itteni alakulatai ellen. A „Gömbvil
lám" hadművelet célja Hercegovina 
északi részének elfoglalása, s az itt 
harcoló jugoszláv erők megsemmisítése 
volt. A főcsapást a 7. (Prinz Eugen) 
SS-hadosztály mérte a Capljina—Ne-
vesinje—Gacko vonalon. A hadosztályt 
a Hesch harccsoport és mintegy 500 
csetnik is erősítette. A mintegy 2000 
főt számláló Hercegovina partizánhad
osztály feladata a támadó erők feltar
tása és a felszabadított területek mag
vának megvédése volt. A német táma
dás november 24-én kezdődött. Elein
te sikerült tért nyernie, de a partizá
nok kemény harcok árán mindenütt 
kitörtek a bekerítésből. A túlerővel 
szemben halogató harcot vívtak, rajta
ütéseikkel, szívós védekezésükkel érzé
keny veszteségeket okoztak a támadók
nak. A mozgó háború viszonyai között 
különösen nehéz volt az utánpótlás 
megszervezése. Húsz napig tartó he
ves küzdelem után a németeknek si
került elfoglalni Gackot, a Hesch-cso-
port pedig Bilacot fenyegette. A néme
tek támadása végül is nem hozott 
eredményt, a partizánok visszafoglal
ták Gacko helységet. A németek je
lentős veszteségeket szenvedtek. A 
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Hercegovina hadosztály megőrizte 
harcképességét, bár a számára is nagy 
veszteségeket jelentő harcok után át 
kellett szervezni. — Gojko MILJANIC: 
„Katonai vezetők képzése a Jugoszláv 
Nemzeti Felszabadító Hadseregben a 
második világháború alatt." (49—68. 
o.) A JNFH Főparancsnoksága a fel
kelés kezdeti szakaszában is nagy gon
dot fordított a parancsnoki állomány 
kiképzésére. Már 1941-ben több olyan 
intézkedést bocsátottak ki, amelyek 
szabályozták a tisztképzés célját és 
alapvető kérdéseit a különböző parti
zánegységekben. A képzés ekkor és a 
későbbiek során is messzemenően fi
gyelembe vette a partizánháború sajá
tos viszonyait, s a leendő tiszteket 
mindenekelőtt a partizánharcok vezeté
sére képezték ki, de lerakták az ala
pokat a reguláris harc vezetésének 
megismeréséhez is. A hadsereg növe
kedése szükséglessé tette, hogy szabá
lyos tisztképző iskolákat állítsanak fel. 
Az igények gyors és alapos képzést kí
vántak meg, ezért a tanfolyamok rövi
dek és tartalmasak voltak. Az első is
kolát Horvátországban 1942 februárjá
ban szervezték meg, székhelye kezdet
ben Donji Lapac, majd később Bihač 
lett. Hasonló tisztképző iskolák és tan
folyamok szerveződtek Szlovéniában és 
a Vajdaságban is, mindenütt a helyi 
erők főparancsnoksága mellett, ezek 
közvetlen alárendeltségében. Az egyes 
hadosztálytörzseknél rövid, 15 napos 
továbbképző tanfolyamokat tartottak, s 
nagy súlyt helyeztek a politikai és a 
szaktisztek kiképzésére, illetve tovább
képzésére is. 1942-től a háború végéig 
36 tiszti iskolát és 223 tanfolyamot 
szerveztek és összesein 28 000 tisztet 
képeztek ki, akik nemcsak a felszaba
dító háború alatt, hanem azt köve
tően is a jugoszláv hadsereg parancs
noki állományának gerincét alkották. 
— Ivan ANTONOVSKI : „A Jugoszláv 
Nemzeti Felszabadító Hadsereg alaku
latainak és intézményeinek szervezése 
és fejlődése Kosovo és Metohija térsé
gében a nemzeti felszabadító háború 
időszakában 1941—1945." (71—102. o.) 
Kosovo és Metohija környékén már 
közvetlenül a megszállás után meg
indultak a felszabadító harcok, a la
kosság aktív támogatása mellett. Elő
ször két alakulatot szerveztek, amelyek 
olyan sikeresen tevékenykedtek, hogy 
már 1942-ben létrejött a Kosovo—Me
tohija felszabadított terület, amely vé

giig a partizánmozgalom egyik jelentős 
központja maradt. 1943 áprilisában 
újabb alakulat szerveződött, a térsé
get pedig két hadműveleti zónára osz
tották. Miután Olaszország kilépett a 
háborúból, a harcok újult erővel lán
goltak fel, a felszabadító mozgalom ki
terjesztette működési körzetét és új 
alakulatokat, földalatti ellenálló cso
portokat szervezett. 1943 decemberé
ben már 20 területi parancsnokság te
vékenykedett a körzetben. 1945 feb
ruárjában a fegyveres harcosok száma 
elérte a 40 000 főt. Kosovo és Metohija 
térségének partizánjai aktívan kivették 
a részüket a szomszédos területek fel
szabadító harcaiból is. — Petar VIŠN-
JlC: „A 342. német hadosztály és a 
125. ezred harctevékenysége Észak-
Nyugat Szerbiában 1941 őszén." (105— 
135. o.) Az 1941. évi vereség után szin
te azonnal fellángolt Jugoszláviában az 
ellenállási mozgalom. Hitler 1941 szep
tember 16-án elrendelte, hogy bármi 
áron le kell verni a jugoszláv nép 
ellenállását, hogy a megszálló erők 
egy részét kivonhassa. A hitlerista 
haderő azonban nem volt képes arra, 
hogy az ország egész területén egyide
jűleg támadjon, ezért a terep adottsá
gainak és egyéb tényezőknek figyelem
be vételével Észak-Nyugat Szerbiában 
akartak csapást mérni a partizánokra. 
A támadás sikerét népellenes, barbár 
eszközökkel is elő akarták segíteni: 
foglyokat nem szándékoztak ejteni, min
den elesett németért 100, minden sebe
sültért 50 túsz kivégzését tervezték stb. 
A főcsapást Šabactól délre a megerő
sített 342. hadosztály és a 125. gyalog
ezred mérte. Kisegítő irányokban a 
704. és 718. megszálló hadosztályok, 6' 
usztasa-domobran zászlóalj és nedi-
csista csapatok is tevékenykedtek. Ve
lük szemben a Macvai Partizánbrigád 
állott. A partizánok szeptember 22— 
23-án megtámadták Šabacot, de az el
lenséges túlerő és a csetnikek árulása 
következtében vereséget szenvedtek. 
Szeptember 28-án a 342. hadosztály 
megkezdte támadását. A gyengén fel
szerelt és kis létszámú partizánegysé
gek mindenütt szívós ellenállást fej
tettek ki. Ä harcok egészen október 
végéig tartattak, amikor Krupanj, majd 
Valjevo elfoglalásával a németek el
érték hadműveleti céljukat. A partizá
nok és a polgári lakosság jelentős 
veszteslégeket szenvedett. 905 partizán 
esett el és 2685 elfogott partizánt vé -
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geztek ki egyedül a 342. hadosztály-
lyal szemiben vívott harcokban, 22 775 
polgári lakost tartóztattak le és közü
lük 21 604 főt koncentrációs táborokba 
szállítottak. A 342. hadosztály vesztesé
ge 32 halott és 127 sebesült volt. — 
Gligorije STANO JEVIC: „Belgrád az 
1.716—1718. évi osztrák—török háborúk 
idején." (139—158. o.) A szerző a ve
lencei levéltár dokumentumai és ki
adott források alapján írta meg tanul
mányát. 1716 júliusában a Savoyai Je
nő vezette császári hadsereg Velence 
támogatására Belgrád térségében tá
madást indított a török csapatok ellen. 
A szerző gondosan elemzi a török had
sereg belső, strukturális gyengeségeit, 
elmaradott hadművészetét, a csapatok 
gyenge erkölcsi színvonalát stb. Ezzel 
magyarázíható, hogy a császáriak 
augusztus 5-én Péterváradnál nagy 
győzelmet arattak a nagyvezér hadai 
felett. Az 51 000 gyalogosból és 27 000 
lovasból álló osztrák csapatok 4500, a 
mintegy 200 000 nagyon vegyes harc
értékű katonából álló oszmánok több 
mint 30 000 embert vesztettek. A kö
vetkező év júniusában megkezdődött 
Belgrád ostroma. 1717. augusztus 16-án 
Savoyai Jenő megtámadta és szétverte 
a város felmentésére siető török hada
kat, majd két map múlva Belgrád hely
őrsége is kapitulált. Befejezésül a szer
ző elemzi a háború hadművészeti ta
nulságait és bemutatja az osztrák győ
zelem távolabbi kihatásait. — Branis-
lav GLIGORIJEVIC: „A katonai veze
tő körök szerepe az 1924. évi politikai 
válság »rendezésében.«" (161—185. o.) 
A tanulmány kiadatlan levéltári anya
gok alapján készült, így sok eddig is
meretlen adatot közöl. Elemzi az 1924. 
évi politikai válság okait, amelyet az 
elmaradott gazdasági rendszerben és a 
demokrácia gyengeségében lát. A de
mokratikus alkotmánnyal szemiben a 
reakció erői könnyen diadalmaskodhat
tak, mivel a katonai vezető körök tá
mogatásával minden ellenakciót köny-
nyű szerrel megakadályozhattak. — A 
tanulmányok mellett kisebb közlemé
nyek, recenziók, valamint a jugoszláv 
és a külföldi hadtörténelmi irodalom 
válogatott bibliográfiája egészítik ki 
a folyóirat e számát is. (Viniczai Ist
ván) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RYCZNY (Lengyelország) 1972. 4. sz. 

Alekszej JEPISEV: „A Szovjet 

Fegyveres Erők a Szovjetunió megala
kulásának 50. évfordulóján". (3—31. o.) 
Jepisev hadseregtábornok a WPH ré
szére írt cikkében áttekinti a szovjet 
hadsereg megszületésének és fejlő
désének alapvető időszakait, a soknem
zetiségű szocialista államban betöltött 
funkcióját és 50 év alatt a szovjet ha
za védelmében és építésében elért ered
ményeit. — Az évfordulós cikkek so
rába tartozik a következő cikk is: 
Edward BARSZCZ: „Féliksz Dzer-
zsinszkij katonai tevékenysége". (32— 
42. o.) A lengyel származású forradal
már tevékenységét 1895-ben kezdte a 
Lengyel Szociáldemokrata Párt tagja, 
majd vezetőjeként. Az 1905/07-i orosz 
polgári demokratikus forradalom ide
jén a lengyel munkásosztály harcát 
vezette. Kiemelkedő szerepe volt a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
győzelmében, tagja volt a pétervári 
Szovjet Forradalmi Katonai Bizottsági
nak. Tevékenységének kevéssé ismert 
területe a katonai elméleti és szervező 
munka, melyet a tanulmány 1905-től 
követ végig, külön részletezve a pol
gárháború idején — Kolcsak és Gye-
nyikin ellen, az ellenforradalmi ban
dák leküzdésében, a hírszerzés meg
szervezésében elért sikereit. — Zdzis-
law STAPOR: „A szovjet haderők 
strukturális és szervezeti átalakítása a 
20-as években". (43—80. o.) A szovjet 
állam politikai és gazdasági fejlődésé
be ágyazva állítja előtérbe a katonai 
problémákat, s mutatja 1921—1929 
között a Vörös Hadsereg felmerülő 
szervezeti átalakításának szükségessé
gét és az átalakítás főbb periódusait. 
1921—1923 között a Központi Bizottság 
határozatára leszerelték az idősebb 
korosztályúakat, majd a szocialista 
haza védelme és építése követelményei
nek megfelelően hozzákezdtek a kato
nai reformok megvalósításához — egy 
speciális bizottság felállításával, élén 
M. Frunzéval. A tanulmány részlete
sen ismerteti a területi, személyi át
szervezéseket, s az egyszemélyi vezetés 
bevezetését a Vörös Hadsereg vala
mennyi fegyverneménél és alakulatá
nál. — Wincenty IWANOWSKI: „A 
Knoll-Kownacki hadműveleti csoport 
harcai a német XVT. páncéloshadtest
tel 1939. szeptember 16—17-én". Befe
jező rész. (81—130. o.) A Bzuránál 
szeptember 17-én folytatott harcok 
részletes leírása után elemzi és meg-
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kísérli értékelni a lengyel és német 
haderők helyzetét, tevékenységi lehető
ségeit, erkölcsi és anyagi feltételeit, 
historiográfiai áttekintését is adva a 
Bzura melletti ütközetnek. A második 
világháború első hadjáratából levont 
hadművészet-történeti tanulságai ma 
is figyelemreméltóak. — Mieczyslaw 
MOCZAR: „Az út haza: a legrövidebb 
éjszakán és leghosszabb napon". (131— 
164. o.) 1941. június 22.: a Szovjetunió 
elleni háborúba lépés éjszakája és nap
ja — egy visszaemlékezés részleteként. 
— Ryszard GDULEWSKI: „A Gwardia 
Ludowa és Armia Ludowa Központi 
Fegyverkezési Laboratóriumának tör
ténetéből". (165—186. o.) Gdulewski a 
Gerlach lőszergyárban dolgozott 1940 
októberétől, szervezte a marxista cso
portok munkáját, majd 1942 őszétől a 
GL és AL Központi Felszerelési La
boratóriumának munkáját vezette. A 
szabotázs-diverzáns akciók harci mód
szereinek és eszközeinek fő szervezője 
és kidolgozója volt. Visszaemlékezésé
ben a legkülönbözőbb műszaki eszkö
zöknek, vasúti szabotázsakciók robba
nóeszközeinek a leírását adja, valamint 
a laboratórium munkája beindításának, 
szervezetének bemutatását. — Józej 
SOBIESIAK: „Az UPA-bandák elleni 
bevetésben, 1947-ben". (189—199. o.) A 
háború befejezése nem jelentett békét 
Lengyelországban. Reakciós bandák 
garázdálkodtak az országban és támad
tak a békés emberekre. A 35. gyalog
ezred volt parancsnoka írja le vissza
emlékezésében a fasiszta UPA-bandák 
ellen, a népi hatalom védelmében 
folytatott harcok egy epizódját. — 
Tomasz SZAROTA: „A »V« — győzel
met jelent. A pszichológiai háború tör
ténetéhez, 1941—1945-ben". (200—209. 
o.) A folyóirat e számának egyik leg
figyelemreméltóbb tanulmánya, mely 
a második világháború egy sajátos 
hadműveletével, a londoni rádió által 
szervezett „V" akcióval foglalkozik. A 
fasizmus feletti végső győzelembe ve
tett hit, a németek elleni gyűlölet táp
lálta és hívta életre a földalatti har
cot a németek járma alatt nyögő, meg
támadott európai országokban. A szö
vetségesek propaganda harcának esz
méje 1941 januárjában született a BBC, 
az angol rádió munkatársai körében, 
akik szimbólumukként a Victoria — 
győzelem jelszó „V" betűjét választot
ták, s ennek jegyében kezdték meg 

három irányú tevékenységüket: az 
európai ellenállási mozgalom keretében, 
a goebbelsi propaganda ellen és a meg
szállt területek tájékoztatására. Egyre 
több plakáton jelent meg a „V" betű, 
egyre több adásban a londoni rádió 
szignálja, Beethoven V. szimfóniájá
nak első akkordjaival. A brit rádió
háború akcióit, a német ellenpropagan
da lépéseit, a „V" akció nemzeteket és 
népeket mozgósító hatását ismerteti a 
tanulmány. — Franciszek SKIBINSKI: 
„Hadjárat, ütközet, hadművelet" (210 
—234. o.) címen folytatódik a Vita
rovatban a hadászati alapfogalmak 
hadtörténeti megvilágítása, elemzése 
és a hadtudomány klasszikusai által 
adott definíciók összegezése, valamint 
ezek összevetése a mai értelmezések
kel. — Igor BLAGOWIESZCZANSKI : 
„Fejtegetések a 2. lengyel hadsereg tü
zérségéről" (235—264. o.) A 2. lengyel 
hadsereg tüzérségének a luzycei had
műveletben folytatott harctevékenysé
gével kapcsolatosan vizsgálja a tüzér
ség szervezési struktúráját, harcászati
technikai eszközeit, a tüzérségi felde
rítés célkitűzéseit, a tüzérség vezetését, 
harckiképzését, személyi állományát, a 
lőszerellátás helyzetét, a személyi és 
anyagi veszteségek statisztikai adatait. 
Jan WIMMER: „A lengyel hadtörténe
lem. Kísérlet helyzetének értékelésére." 
(337—340. o.) A lengyel tudományok 
1973. évi kongresszusa előkészítésével 
kapcsolatban ismerteti a történelmi 
szekció keretében megalakult közép
kori és új-, valamint legújabbkori had
történeti bizottságok összetételét, és 
e bizottságok feljegyzései alapján pró
bál összefoglaló képet adni a lengyel 
hadtörténeti kutatások helyzetéről, 
problémáiról és a javaslatokról: 

I. A személyi problémák keretében 
ismerteti a közép-, új-, valamint leg
újabbkori hadtörtén elemmel foglalkozó 
kutatók számarányát, kutatási területét, 
megoszlásukat a hadseregnél és a pol
gári életben, tudományos fokozatukat, 
s a jelenleg munkában levő disszertá
ciók témáit. 

II. A szervezeti kérdések keretében 
a kutatások koordinálásával, a Lengyel 
Hadtörténeti Intézet Tudományos Ta
nácsával, a lengyel történeti ismeret
terjesztő társulat és a lengyel hadtör
ténelmi folyóiratok (Wojskowy Przeg-
lad Historyczny, Studia i Materiály do 
Histórii Wojskowosci) szerepével fog-
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lalkozik — mint a kutatások ösztön
zőivel. 

III. A kutatások helyzetét és a kö
vetelményeket vizsgálva értékeli az 
eddigi kutatásokat, összeállítja a kuta
tandó témaköröket és felveti a külső 
kapcsolatok felvételének szükségessé
gét. 

Eseménykrónika, szemle-rovat és 
újabb második világháborús bibliográ
fia zárja a folyóirat 1972. évi utolsó 
számát. (Windisch Aladárné) 

MILITÄRGESCHICHTE (Német De
mokratikus Köztársaság) 1972. 6. sz., 
1973. 1. sz. — Heinz HELMERT: „A 
Kommunista Kiáltvány és a forradal
mi katonapolitika" (1. sz. 5—15. o.) A 
proletariátus osztályharcának tanulmá
nyozása révén jutott Marx ahhoz a 
felismeréshez, hogy a proletariátusnak 
hatalma kivívásához önálló katonapo
litikával kell rendelkeznie. A Német
ország Kommunista Pártjának követe
lései című röplap már az általános 
népfelfegyverzést követeli. 1850-ben 
pontos megfogalmazást nyert az a né
zet, hogy az egész proletariátust el 
kell látni puskákkal, lőszerrel, el kell 
érni hogy a reakciós Bürgerwehr he
lyébe forradalmi gárda lépjen. A Kom
munista Kiáltvány a tudományos 
kommunizmus első programszerű do
kumentuma. — Werner BETHGE— 
Werner BRAMKE—Kurt FINKE: „A 
Német Kommunista Párt katonapoliti
kájának alapvonásai 1919—20-ban" (1. 
sz. 41—51. o.) A katonapolitika a párt 
összpolitikájának egy része. Marx és 
Engels a politikai vezetés elsődleges
ségét hangsúlyozta a katonai straté
giával és taktikával szemben. Az első 
világháború elvesztése után a fasiz
mus a belpolitika terén összpontosí
totta erőit és ez az osztályharc élese
dését eredményezte. A kommunista 
párt követelései ekkor az ellenforra
dalmi csoportok lefegyverzése, a bur
zsoázia fegyvereinek elkobzása, azok 
átadása a munkástanácsoknak, üzemi 
fegyverkészlet létrehozása, a munkások 
és alkalmazottak közti szétosztása, 
munkásőrsereg szervezése, politikai 
foglyok szabadon bocsátása stb. volt. 
A katonapolitika célja ebben az idő
ben: a Kapp-puccs leverésével elért 
vívmányok megvédése, a munkásosz
tály egészének mobilizálása és a fasiz
mus elleni harcra való felkészítés, — 

Wolfgang KERN: „A Reichswehr és a 
fasiszta diktatúra stabilizálása 1933— 
35-ben" (6. sz. 687—694. o.) Mint min
den imperialista hadsereg, a Reichs
wehr is a monopolburzsoázia kül- és 
belpolitikájának eszköze volt, amely 
az első világháborút lezáró békeszer
ződések és a Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom vívmányai ellen irá
nyult. 1933-ban Hitler a Reichswehr 
feladatát a belső rend biztosításában 
jelölte meg, de alig néhány hónap 
után világossá vált, hogy a fasiszta 
rezsim támaszát kívánja kiépíteni ezen 
a területen is. Elbocsátotta a vezető 
pozíciókból a számára megbízhatatlan 
elemeket, valamint azon személyeket, 
akik a Reichstag-égés megszervezésé
ről tudtak. A Reichswehr fokozatosan 
átalakult Wehrmachttá, amely biztos 
támasz volt a fasiszta államgépezet 
kezében. — L. P. KOZLOV: „A szov
jet nép erőfeszítése a fasiszta csapatok 
szétzúzására Sztálingrádnál" (1. sz. 16— 
27. o.) A fasiszta csapatok szétzúzásá
nak gigászi feladatát a szovjet hadse
reg látta el, amely 1941—42 telén meg
alapozta a teljes győzelmet. A szovjet 
nép a legteljesebb erkölcsi támogatás 
mellett fegyverrel a kézben is bekap
csolódott a honvédelembe, főleg a ve
szélyeztetett frontszakaszokon. Az ipar
nak haditermelésre való átállítása után 
műszakon túl is termeltek fegyvereket, 
lőszert a front számára. A párt vezeté
sével megalakult és a harcokban meg
szilárdult a nép és hadsereg egysége. 
— Witold BIEGANSKI: „Lengyelország 
hozzájárulása a népek fasizmus felett 
aratott győzelméhez" (1. sz. 28—40. o.) 
A lengyel hadsereg 35 napon keresz
tül élethalál harcát vívta és nem várt 
ellenállásával jelentős veszteségeket 
Okozott a fasiszta seregnek. Az emig
ráns lengyel katonai erők nyugati bá
zisa Anglia és Franciaország volt, ahol 
a háború folyamán mintegy 300 000 ka
tona harcolt és több mint egyharmada 
hősi halált halt. Jelentős volt a polgári 
lakosság ellenállása, mely hírszerzés, 
hírközlés, röplapterjesztés stb. mellett 
erőteljes partizánharcban nyilvánult 
meg Lengyelországban és Európa más 
országaiban. Az antifasiszta ellenállási 
mozgalom csúcspontja azonban a len
gyel kötelékek felállítása volt a Szov
jetunió területén, amelyek katonai és 
politikai jelentőségüknél fogva az új 
demokratikus állam megszilárdulásának 
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legbiztosabb támaszai lettek. Lengyel
ország anyagi és emberáldozatai révén 
igen jelentős helyet foglalt el a Hit
ler-ellenes koalícióban. — Helmut 
FESSEN: „A Hukbalahap partizánte
vékenység a Fülöp-szigeteken 1942—53 
között. Lehetőségek és határok" (1. sz. 
56—62. o.) 1942-ben a kommunista 
párt felhívására alakultak a partizán
csoportok a japán hódítók elleni harc
ra, a nemzeti egység és hazafias szel
lem ébrentartása érdekében. A parti
zánok vasfegyelmet tartottak és a la
kosság támogatását élvezték. Fegyve
reiket a japánoktól zsákmányolták. A 
gerillafalvakban történt a tartalékcsa
patok kiképzése. 1943-ban az amerikai 
partraszállás után folytatták harcukat 
az amerikabarát kormányok ellen, de 
a jelentős amerikai segély következ
tében elszigetelődtek, a csoportokat 
lassan felszámolták. Vereségük oka az 
volt, hogy a legerősebb kapitalista ha
talommal szemben harcoltak. Ma a 
Fülöp-szigeteken amerikai katonai tá
maszpontok vannak. — Helmut 
SCHNITTER: „A területi védelem fej
lődése a XVI—XVII. századi német 
tartományokban". (1. sz. 63—71. o.) A 
zsoldosseregék mellett a fejedelmi 
haderőknek fontos részét alkották e 
polgári lakosságból alakított területi 
védelmi csapatok, amelyeket veszély 
esetén besoroltak a haderőbe. Fegy
vereiket maguknál tartották, saját ka
pitányaik gondoskodtak a csapatok ki
képzéséről, saját szabályzataik alapján. 
A németalföldi szabadságharcban ala
kult védelmi csapatok eredményesen 
működtek a harmincéves háborúban. 
Az abszolutista rendszer biztos táma
szai voltak, mégis fontos láncszemet 
alkotnak a haladó honvédelem kialaku
lásában. — Jörg IRMSCHER—Helmut 
SCHNITTER: „Leonardo da Vinci, a 
művész és hadmérnök" (6. sz. 694— 
702. o.) A halhatatlan művészi alkotá
sok létrehozója, akárcsak kiváló kor
társai Dürer, Kopernikus, Morus stb., 
állást foglalt kora legalapvetőbb kérdé
seiben is. Olaszország egyesítését szem 
előtt tartva hadmérnökként hadsereg
fejlesztési tervekkel is foglalkozott. 
Tervezett hadi-hidakat, hajítógépeket, 
ágyúkat, erődítési rendszereket, az 
utánpótlásra, fegyver- és lőszerkészítés
re vonatkozó fontos javaslatai meg is 
valósultak. — Albert CHARISIUS: „A 
nyugatnémet imperializmus NATO-

politikájának alapvonásai". (5. sz. 401 
—410., 6. sz.. 662—674. o.) Bonn NATO-
politikáját a nyugatnémet imperializ
mus stratégiai helyzete határozza meg, 
amely a második világháború után re-
vansista és expanziós politikai prog
ramban realizálódott. Az 1955-ben 
megválasztott tagország törekvése egy
értelműen az imperializmus integrá
ciójának előmozdítása volt. Erőki
egyenlítéssel magyarázzák az amerikai 
kötelékek jelenlétét Európában, mely 
egyúttal az elrettentést is szolgálja. 
Céljuk, hogy a NATO politikai eszköz
zé váljon. A Bundeswehr ma is a leg
erősebb NATO-hadsereg a kontinensen, 
amelynek fejlesztéséhez az uralmon le
vő kormányok mindig készségesen hoz
zájárulnak, hiszen a finánctőke érde
keit képviseli. — Stanislav GAC: „A 
lengyel hadsereg fejlődése 1949—70 
között". (6. sz. 651—661. o.) Az 1955-
ben alakult Varsói Szerződés komoly 
feladatokat rótt a lengyel hadseregre. 
1950-ig a szárazföldi haderő állomá
nya 40%-kal, ezen belül a gépkocsizó 
lövészeké 25%-kal emelkedett. Meg
változott a hadsereg szervezése, ki
képzési rendszere az új fegyverrend
szerek meghonosodása során. Nagy 
gondot fordítottak a tüzérség és hadi
tengerészet kiépítésére, mely szovjet 
fegyvereket és felszerelést kapott. A 
légierő főleg vadászbombázókkal gaz
dagodott. 1950—54-ben a háborús ve
szély fokozódásakor főleg a páncélos 
fegyvernem fejlesztésén volt a hang
súly. 1956-ban a személyi kultusz fel
számolása után a hadsereg átszervezé
se volt a feladat, a rakéta haderőnem 
felállításával, jelentős gépesítéssel és 
a szervezés javításával létszámcsökken
tés mellett is fokozható volt hadmű
veleti értéke. A gyakorlattal párhu
zamosan magas szintű hadtudományi 
feldolgozó munka is folyt. Az 1957—70 
közötti időszakot a reformok jellemzik, 
amelyek eredménye, hogy a Lengyel 
Néphadsereg ma a kontinens legmo
dernebb hadseregei sorában helyezke
dik el és biztos támasz a honvédelem
ben. — Alfred VOERSTER— Hans 
WEIGT: „A Nemzeti Néphadsereg szá
razföldi haderői harckiképzésének né
hány problémája". (6. sz. 675—686. o.) 
1956—57-ben új fejezet kezdődött a 
harcászati kiképzésben, mely főleg a 
gépesített lövész- és páncéloshadosztá
lyokat érintette. A csapatok szervezésé-
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seben, fegyverzetében végbement vál
tozások módosították a kiképzés tar
talmát, formáját és módszereit. A szá
razföldi csapatok felkészítésének gyor
saságát az akkori politikai helyzet in
dokolta. Az 1950-es évek végén foko
zott szerephez jutottak az Egyesített 
Fegyveres Erőben. 1961-ben a szovjet 
és német egységekkel együtt megtartott 
közös gyakorlat azt bizonyította, hogy 
a kiképzés eredményes volt, a fegy

verbarátság jegyében jó harci kollek
tívák jöttek létre. — A katonai hagyo
mányok fejezetben a hadtudomány 
nagy német klasszikusáról, Scharn-
horstról (6. sz. 709—717. o.), valamint 
a haladó német katonai hagyományok 
másik jeles képviselőjéről, Richard 
Gladewitzről, a spanyol szabadság
harc veteránjáról olvashatunk (1. sz. 
72—87. o.). Mindkét szám közöl bib
liográfiát a hadtörténeti irodalom köré
ből. (Rákóczi Katalin) 



K R O N I K A 

BESZÁMOLÓ A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 
EGRI TANÁCSKOZÁSÁRÓL 

(1973. JÚLIUS 4.) 

Az utóbbi években Eger számos ha
zai — tudományos rendezvény színhe
lye. A nagy múltú, gazdag történelmi 
nagyonlányokkal rendelkező város 
nem egy tudománynak, mindenekelőtt 
azonban a társadalmi-történeti tudo
mányok munkatársainak ad pódiumot, 
akik szocialista társadalmunk iránti 
felelősség tudatában keresik, kutatják 
és vitatják a szocialista tudatformálás 
bonyolult feladatait s azok megoldásá
nak útját. 

A Magyar Történelmi Társulat idei 
vándorgyűlése két hagyomány szeren
csés találkozása volt: a tudományos 
találkozók városának hagyománya ösz-
szekapcsolódott a társulat évtizedekre 
visszamenő hagyományával, a törté
nész vándorgyűlésekkel, amelyek a 
magyar történelemtudomány adott idő
pontban legfontosabbnak ítélt elvi és 
gyakorlati kérdéseinek felvetésével 
nem ritkán a következő évek tudomá
nyos alkotó munkájának inspirálójává, 
sőt meghatározójává váltak. 

Az elmúlt évek történész vándorgyű
léseinek mindmegannyi fontos témája 
(üzemtörténeti kutatások, művelődés
történet, a korszerű történelemtanítás 
tartalmi kérdései, a történelmi művelt
ség fogalma) ezúttal a történelmi mű
veltség összetevőinek, eszközeinek 
vizsgálatával bővült, közelebbről annak 
a kérdésnek a felvetésével s lehetőség 
szerinti megválaszolásával, hogy a tör
ténelmi tudat köztudattá válásának 
processzusában a mit? és hogyan? 
kérdés összefüggései napfényre kerülje
nek. A történelmi tudat (s természete
sen a hamis történelmi tudat is) része. 
az általános ideológiai képnek, illetve 
szintnek. Mindebből következően alap
vető kérdés a történetírás tudományos 

hitelessége és a történetírás által fel
színre hozott ismeretek közkinccsé 
tétele. 

A tudományos hitelesség nehéz örök
séggel terhelt, a szektás-dogmatizmus 
voluntarista szemlélete és gyakorlata, 
s a nyomában annak ellenpólusaként 
megjelenő nacionalizmus (és kozmopo
litizmus) nemcsak a hitelességet, tehát 
a tudományosságot kérdőjelezte meg, 
hanem a bizalmat is megrendítette. 

A marxista történetírás tudományos
ságát és erejét azonban mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy az utóbbi 
évek termése mindinkább mentes az 
effajta hibáktól, s a történettudomány 
tudatformáló szerepe egyre teljesebbé, 
hatása egyre gyümölcsözőbbé válik. A 
történeti ismeretek széles körű elter
jesztése, azaz a tudományos népszerű
sítés, közelebbről az a folyamat, amely 
az ismereteket közérthető formában 
eljuttatja a dolgozó tömegekhez, a mo
dern tömegkommunikációs lehetőségek 
szinte példátlan fejlődésének idősza
kában tudományos és kulturális éle
tünk kiemelkedő jelentőségű kérdésévé 
lépett elő. Napjaink tudományos isme
retterjesztése, amely a tömegkommu
nikációs lehetőségekkel bátran él, egy 
sajátos szintet, helyzetet mutat, amely
ről gyakran fogalmazódnak meg ellen
tétes ítéletek. Az ítéletek megfogalma
zódásának reális alapjai vannak. A 
Magyar Történelmi Társulat éppen a 
tanácskozás megrendezésével akarta a 
tudomány és a tudományos népsze
rűsítés szakembereit ösztönözni arra, 
hogy e rendkívül szövevényes kérdést 
megválaszolják s az elkövetkezendő-
évek teendőit meghatározzák, kialakít
sák. 

Az elmondott gondolatok, amelyek 

— 597 — 



Vass Henriknek, a társulat alelnökének, 
s Fekete Györgynek, Eger város ta
nácselnökének üdvözlő szavait uralták, 
a tanácskozás — Berend T. Iván fő
titkár és Szabolcs Ottó főtitkárhelyettes 
készítette bevezető előadásában szak
szerű kifejezést nyertek, s jó alapot 
szolgáltattak a háromnapos vándorgyű
lés magas színvonalú vitáihoz. 

A vitaindító előadás nyomatékosan 
hangsúlyozta a történettudomány ha
gyományos nemzeti tudomány jellegét 
és tudatformáló szerepének kiemelkedő 
voltát. A történettudomány hazánkban 
nemcsak a legnépszerűbb tudomány
ágak egyike, mely nemegyszer hatáso
san elégíti ki a színvonalas szórakoz
tatás igényeit, hanem más társadalmi 
tudományok — és gyakran a politika 
is — történeti formában jelentkeznek 
aktuális problémáikkal. Napjaink 
marxista történettudománya a társa
dalmi elvárásokkal szemben általában 
és részletekben is megfelel. A tudo
mányos kutatómunka s annak ered
ményeit rögzítő történetírásunk — 
amely átfogja az őskor, középkor, új-
és legújabbkor legfontosabb területeit 
— nemzetközileg is kiemelkedő szín
vonalat képvisel. Számunkra azonban 
mégis az a legfontosabb, hogy a szor
gos munka eredménye, a tervezett 10 
kötetes összefoglaló mű, nem is a távo
li jövőben a magyar nép közkincsévé 
válik. Ha ez a tény a jövőre nézve 
megnyugtató is, nem mehetünk el a ma 
problémái mellett. Jóllehet munkáink 
közzététele a kiadók áldozatkészsége 
nyomán folyamatosan biztosított is (s 
itt az egyes kiadók nagyjelentőségű 
sorozatai külön kiemelkedők), sok ne
hézséggel küszködő területnek tűnik 
a történeti ismeretek közérthető for
mában való eljuttatása a széles dol
gozó tömegekhez. A tudományos nép
szerűsítésnek számos akadállyal kell 
megküzdenie, melyek egyike a törté
nettudomány egyes képviselőinél je
lentkező arisztokratizmus és konzerva
tivizmus, amely az ismeretterjesztéstől 
magát a tudományt, illetve a tudo
mányosságot félti s az ismeretterjesz
tést gyakran egyenlősíti a vulgarizmus-
sal. Őszintén meg kell mondani, hogy 
az ilyen beállítottságnak egyik tápta
laja a szerzői honoráriumrendszerben 
is keresendő, amely csak olyan művet 
ismer el tudományos értékűnek, amely 
hatalmas jegyzetapparátussal rendelke

ző nagy monográfia. Ebből az állapot
ból törvényszerűen következik, hogy 
hazánkban történelmi esszék, rövid 
történelmi összefoglalók alig készül
nek, s pl. a tankönyv, amely százezrek 
kezén fordul meg, nem tekinthető tu
dományos terméknek. Ezek után nem 
nehéz eljutni annak megállapításához 
sem, hogy a tv-ben, rádióban való 
szereplés nem valami különösen ma
gasra tartott tudományos produkció. 
Ez a körülmény már csak azért is 
megengedhetetlen, mert korunk társa
dalmi közgondolkodásának irányításá
ban a tv, rádió és a film primer sze
repet játszik, és hatása közvetlenebb, 
mint a leírt művé; az arányok áttoló-
dása az olvasásról a nézésre (és hallás
ra), az ebből adódó konzekvenciák 
mielőbbi levonására sürget. 

A tudomány és tudományos népsze
rűsítés egymás mellettisége, sőt egy
mással való szembeállítása a hamis 
tudati elemek megrögződésének járu
lékos eleme. Holott nyilvánvaló, hogy 
ezen elemek száműzése a legfontosabb, 
napirenden levő feladat, a marxista 
történelmi tudat tömegméretű ki
alakításával együtt, amely csak 
a tudomány és tömegkommunikáció 
közös erőfeszítésének gyümölcseként 
születhet meg. 

A kibontakozó vita számos tanulság
gal szolgált. Mindenekelőtt az tűnt ki, 
hogy a tudós és sikeres népszerűsítő 
történész szerencsés ötvöződése az alko
tóban nem mindig adott. De ha egy 
tudósnak nem is vethető szemére az 
ismeretterjesztés képességének és kész
ségének hiánya, nem vádolható vulga-
rizálással az sem, aki a történelmi 
valóságot és igazságot a „közérthető
ség" szintjén adja tovább a tudomány
ban kevésbé járatos embereknek. Sőt 
azt kell mondani, hogy a tudományos 
eredmények közérthető kifejezése 
és közvetítése a tudományos t e v é 
kenység egyik ága, tudományos mű
faj. A vándorgyűlés által megfogal
mazott ezen alapelv helyessége a tö
megkommunikációs eszközök és mű
fajok értékelésével kapcsolatos, további 
vitákban igazolódott és megerősítést 
nyert. 

A tanácskozás részvevői elsőnek a 
televízióban folyó ismeretterjesztés 
kérdéseit vitatták meg. Egyöntetű volt 
az a megállapítás, hogy a televízió 
ismeretterjesztő sorozatai a történelmi 
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tudatformálás hatékony eszközeinek 
bizonyultak, s eredményességük nem
csak az iskolai történelemtanításban, 
hanem az iskolán kívüli népművelés
ben is lemérhető. A vitában az iskolai 
televízió munkája is elismerő méltatást 
kapott. Az iskola tv napjainkban egy
re inkább megszabadul a kezdeti ta
pasztalatlanságból fakadó nehézségek
től s hasznos segítője a legérzékenyebb 
kor, a serdülő ifjúság tudata alakítá
sának. Mindeme megállapítás azonban 
korántsem fedheti el előlünk a törté
nelmi tényanyag, folyamatok, törvény
szerűségek tudásának olykor elke
serítő hiányosságait, amelyeket a vég
zett szociológiai felmérések adatai de
monstrálnak. Meg kell keresni a mó
dot az ismeretterjesztés e műfaja 
mennyiségi és minőségi követelmény
szintjének emelésére, amely csakis a 
történettudósok, tv- és filmszakembe
rek, a népművelés dolgozói és a pe
dagógusok összehangolt munkájának 
eredője lehet. 

A történelmi tudatformálás egészen 
sajátos kérdéseit veti fel a művészeti 
alkotás, legyen az film vagy irodalmi 
mű. A vándorgyűlés második napján 
bemutatott film, a Hideg napok (Ko
vács András és Cseres Tibor alkotása) 
kiváló példája annak, hogyan lehet 
egy művészi alkotást a nemzeti önis
meret és önvizsgálat szolgálatába állí
tani. A film a maga eszközeivel nem
csak egy adott történelmi kor való
ságának megelevenítésére alkalmas, 
hanem a történelmi igazság feltárásaira 
is. Mindennek feltétele a marxista tu
dományosság igénye, amelynek tala
ján, a művészi intuíció és ábrázolás 
a történelmi valóság-igazság magas
fokú megjelenítésére képes. Az elmúlt 
évtizedekben született történelmi fil
mek, azaz a történeti múlttal foglalko
zó művészfilmek, bármily kategóriába 
is sorolhatók, csak akkor lettek ma
radandó értékűek, ha ezen követel
ménynek megfeleltek. [A vándorgyűlé
sen tartott figyelemreméltó referátu
mában Lackó Miklós az eddigi törté
nelmi filmeket négy kategóriába sorol
ta: a népi szemléletű filmek (a súlyos 
történelmi örökséget ábrázolók), a tör
ténelmi parabolák (pl. Szegénylegé
nyek) és a szigorú kötöttséggel szakító 
filmek (pl. Fotográfia) jelzik a szo
cialista filmgyártás ilyen tárgyú film

j é n e k fejlődési szakaszait.] 

A művészi történelmi filmek mellett 
az ún. történelmi oktatófilmek a film
nek, mint tudatformáló eszköznek 
más lehetőségeit használják ki. Ez 
utóbbiak speciális feladatairól a had
történészek részéről felkért hozzászóló, 
Farkas Márton beszélt korreferátumá
ban. Az oktatófilmek mindenekelőtt az 
iskolai történelemtanítás nevelési és 
didaktikai célkitűzéseit elégítik ki, s 
így felépítésük szigorúan a tanterv és 
tanórák (közelebbről az összefoglaló és 
ísmétlő-rendszerező órák) követelmé
nyeinek van alárendelve. Amellett a 
történelmi hitelesség maradéktalan ér
vényre jutása érdekében forrásként az 
egykori híradó és dokumentumfilme
ket használják fel. A kettős követel
mény megvalósulása rendkívüli nehéz
séggel jár, amit csak fokoz a használ
ható filmanyag korlátozott és techni
kailag ki nem elégítő volta. Mégis, 
úgy tűnik, hogy az oktatási szerveknek 
több mint 10 éve elindított nagyjelen
tőségű kezdeményezése, amely a fil
meknek ezt a típusát megteremtette, 
a történelemtanároknak az egyik leg
jobban felhasználható szemléltető esz
közt adta a kezébe. A mondott idő
szakban elkészült 9 történelmi oktató
filmmel kapcsolatos tapasztalatok 
ugyanakkor kialakítoták a történelmi 
oktatófilmek tárgyköre bővítésének és 
az ún. kombinatív óratípus didaktikai 
követelményeinek megfelelő film lét
rehozásának igényét. 

Míg a film és a tv a műfaji kísér
letezgetések szükségességének van alá
vetve napjainkban, a kísérletezgetések
nek ma legkevésbé érintett területe a 
rádió. A rádió történelmi adásai több 
mint két évtizedes múltra tekinthet
nek vissza s metodikájuk az adások 
folyamatossága és rendszeressége lé
vén ma annyiban tekinthető kialakult
nak, hogy a visszajelzések szerint a je
lenlegi követelményszintnek megfelelő. 
Az első időket a riport előtérbe helye
zése jelentette — egy szaktörténész és 
egy riporter beszélgetésére korlátozó
dott az adás. Ma ezt a formát két 
szaktörténész kötetlen eszmecseréje 
váltotta fel — meghatározott kérdés
ről. Ügy tűnik, a hallgató és a tudo
mány szempontjából egyaránt ez a 
legjobb forma. A rádió kedvelt mű
sora a történelmi magazin, amelyben 
a kutatás legújabb eredményeiről sze
rezhet tudomást a hallgató. A magazin 
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létjogosultságát sokan megkérdőjelezik, 
úgy vélik, hogy a hallgatóság számára 
elsősorban csak végleges, minden rész
letkérdésben tisztázott tudományos 
eredmény közvetíthető. Ha e felfogás
sal nem is lehet egyetérteni, hang
súlyozni kell a hipotézisszerű eredmé
nyek közlésének veszélyét. Nem kétsé
ges, hogy a veszélyek elkerülésének 
egyik biztosítéka az a szakember gár
da, amely több éve nagy szakértelem
mel végzi a rádió tudományos népsze
rűsítő munkáját. A kellő tudományos 
színvonal fenntartása mellett napjaink
ban előtérbe kerül az említett gárda 
kiszélesítésének igénye, mert az adá
sok sokszínűségének, tematikai bővíté
sének lehetőségét rejti magában. 

Míg a tv, a film és a rádió tudat
formáló tevékenységével kapcsolatos 
vitákban a műfaji problémák kerültek 
előtérbe, a sajtó történeti ismeretter
jesztő munkájával kapcsolatosan élesen 
fogalmazódott meg az a dilemma, hogy 
ti. miképpen feleljenek meg egyszerre 
az ismeretterjesztő fórumok a tudo
mány és a közvélemény kívánalmai
nak, hogyan tegyék egyszerre hitelessé, 
közérthetővé és politikussá mondani
valójukat. A sajtó területén ez a di
lemma különösen érezhető. Adódik 
talán abból is, hogy az újságírás és a 
történettudomány művelése külön 
szakma, s csak kevés lap rendelkezik 
olyan munkatárssal, aki egyben törté
nész is. A figyelemfelkeltést, az olvasó 
orientálását ugyanakkor megszabhatja 
a lap sajátos profilja is. (A Népszabad
ság pl. elsősorban a munkásmozgalmi 
témájú könyveket részesíti előnyben.) 
De előfordul, hogy egyes művek a napi 
sajtóban nehezen ismertethetők, jólle
het azok mögött igen komoly tudomá
nyos teljesítmény áll (pl. bibliográfiák). 
A megoldás talán az volna, ha a jövő
ben a szakember — újságíró kapcsolat 
elmélyülhetne. A megoldás lehetőségeit 
ki kell munkálni, amelyekre vonatko
zólag kölcsönös viták sorozata szüksé
ges. A vándorgyűlés csak elindulásnak 
tekinthető, a kérdések felvetésétől 
még messze vagyunk azok megválaszo
lásáig. 

A történeti irodalom és a történet
tudomány közötti kapcsolat került a 
vita középpontjába Nemeskürty István 
Requiem egy hadseregért című köny
vének vitája során. A szerző — mint 
ezt vitaindítójában is kifejtette — mű

veiben a magyar történelem nagy tra
gikus sorsfordulóit kívánta feldolgozni 
és tiltakozni az eleve elrendeltség té
veszméje ellen. Mindezt, mint irodalmár, 
nem tudományos egzaktsággal, hanem 
a szépirodalom sajátos metodikai és 
formai, érzelmekre ható eszközeivel 
kívánta megvalósítani, amiért is meg
köszönve a történészek kritikáját, egy
ben felmentését kérte, amennyiben 
szóbanforgó műve a történettudomány 
követelményeinek nem mindenben tesz 
eleget. 

A magyar hadtörténészek közül fel
kért hozzászólóként Tóth Sándor 
mondta el a művel kapcsolatos kriti
kai észrevételeit. Bevezetőjében hang
súlyozta, hogy a műalkotás létrejötte 
után önálló, alkotója akaratától függet
len életet él, és tudatformáló hatása 
nem mindig van szinkronban az alko
tó szándékával. 

Nemeskürty István könyve kapcsán 
is ez a helyzet. A könyv nyomán 
vannak, akik a jogos elsiratást meg-
dicsőítéssé szeretnék változtatni, má
sok az elsíratás jogosságát is vitatják 
és megkérdőjelezik az író szándékának 
helyességét. 

Az érzelmi viharkeltés oka a téma 
alkalmassága mellett elsősorban a mű
faji tisztázatlanság és az írói módszer. 
A történelmi valóság konkrét ábrázolá
sa, a történelmi hitelességre való tö
rekvés azt követeli, hogy a tényeket 
saját, valóságos összefüggésükben mu
tassuk meg, nem pedig önkényes cso
portosításban, s az író ne hagyja fi
gyelmen kívül a tudomány elért ered
ményeit. Igaz, a téma részletes tudo
mányos feldogozasa még nem történt 
meg, de már kikristályosodtak a meg
ítélés kritériumai, s ezek nem mellőz
hetők. 

Nemeskürty István katonai szak
szempontból vizsgálja a témát, s ezzel 
leszűkíti a valóság sokrétűségét. Pl. a 
tisztikarban volt németellenesség nem 
antifasizmusból táplálkozott, hanem 
nacionalizmusból fakadt és antikom
munizmussal, szovjetellenességgel páro
sult. Ez megbénította őket, mert nem 
akarták gyengíteni Németország há
borús erőfeszítéseit, nem akarták ne
hezíteni a Wehrmacht helyzetét. Meg
ítélésüknél ez az alapvető szempont 
nem hiányozhat. Jány, Stomm, de 
1944 őszén Miklós Béla szerepe e nélkül 
nem érthető meg. A felelősség kérdé-
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seben nem feledhető azonban a lehe
tőség megítélése sem. Jány és társai 
részletintézkedéseikben nem tehettek 
semmit az elöljáró német parancsno
kok akarata ellenére, hacsak nem 
akarták vállalni a szakítás és a teljes 
szembefordulás kockázatát. Ezt pedig 
egyetlen magyar tábornok sem tette. 

A második világháború a magyar ka
tonák nagy próbatétele volt. Korábban 
örök érvényűnek ismert kategóriák tar
talma fordított értelmet nyert. A ka
tonatömegek előtt lassan kezdett vilá
gossá válni, hogy az igazi nemzeti ér
dek osztályalapon fejeződik ki. A fel
ismerés kínos és hosszú folyamat volt, 
amely még a háború végéig sem fe
jeződött be. Ezért nem lehet kezdettől 
egységesnek tekinteni a hadsereg po
litikai arculatát. Nem mindenki volt 
áldozat, szép számmal voltak bűnösök 
is. Ami megítélésüket illeti: aki bát
ran harcolt, nem volt hős, de nem volt 
feltétlenül fasiszta sem; aki otthagyta 
állásait, hogy mentse életét, nem feltét
lenül gyávaságból tette. A Nemeskürty 
által ábrázoltnál tehát sokkal differen
ciáltabb a kép. 

Ehhez tartozik a „halálraítéltség" 
kérdése is. A 2. magyar hadsereg tény
leg tudatosan halálraítélt volt, de nem 
eleve elpusztulni küldték a frontra. 
A halálraítéltség 1942 decemberében 
öltött teret a merev védelem elrende
lésével. 

A könyv tiszteletre méltó, tiszta 
szándékú vállalkozás értékes eredmé
nye. Szükség volt rá, szerzőjét elisme
rés illeti érte. Csak sajnálni lehet, hogy 
a differenciáltság tekintetében meglevő 
problémák miatt az eredmény nem 
egyértelmű. 

A vitában részt vevők közül többen 
kétségbe vonták, hogy a szépírói mód
szerek felmentik az írót a történelmi 
ábrázolás pontosságának felelőssége 
alól, annál is inkább, mivel az olvasó 
műfajtól függetlenül tényként fogadja 

el, amit a történelemről olvas, különö
sen, ha a téma érzelmileg is közel áll 
hozzá. Éppen ezért vitatható egyes 
történelmi eseményeknek, eseményso
roknak az egész összefüggéseiből való 
kiragadása, a források kezelésének az 
író szándéka szerinti alakítása. Nem 
lehet kétséges, hogy a szépíró és tör
ténetíró egyaránt, műfajtól függetlenül, 
köteles elfogadni és magáévá tenni a 
marxista történetírásnak a valóság ob
jektív ábrázolására vonatkozó normáit. 
Ezen aspektusból nézve vitatható Ne
meskürty könyvének jó néhány olyan 
megállapítása és értelmezése, melyek 
a történetkutatás elért eredményeit 
figyelmen kívül hagyva, vagy legalább 
is félre értelmezve, nem járulnak hoz
zá egyértelműen a doni katasztrófáról, 
s benne a magyar politikai és katonai 
vezetés által betöltött szerepről alko
tott kép tisztázásához. 

A vita végkicsengésében sürgetően 
vetette fel az irodalmárok és történé
szek együttműködésének szükségessé
gét, hogy ezzel is közelebb kerüljünk 
a történelem iránti társadalmi igény
nek változatos irodalmi formákban 
történő kielégítéséhez, ami történeti 
irodalmunk régi adóssága. 

Nem kétséges, hogy a Magyar Tör
ténelmi Társulat egri vándorgyűlése 
jelentős állomás a történettudomány 
és a tömegkommunikáció bonyolult vi
szonyának vizsgálatában. Ha az idő 
rövidsége miatt elsősorban csak a leg
égetőbb kérdések megfogalmazására 
volt is lehetőség, a párbeszéd elindítá
sa a szocialista tudatformálásnak szö
vevényes útját új gondolatok, lehető
ségek, eszközök kialakításával termé
kenyítheti, amelyek eredményessége az 
elkövetkező időkben minden bizonnyal 
megmutatkozik. 

Farkas Márton 



H Í R E I N K 

AZ ÓBUDAI TEMETŐBEN nyugvó 
OTTA ISTVÁN ny. vezérőrnagy, a Had
történelmi Intézet és Múzeum volt pa
rancsnokának sírkövét 1973. július 23-án 
felavatták. Beszédet mondott dr. Liptai 
Ervin ezredes, a Hadtörténelmi Intézet 
és Múzeum parancsnoka. 

A NEMZETKÖZI TÉRKÉPÉSZETI 
TÁRSASÁG (ICA-International Car
tographie Association) keretén belül 
1973. július 21-én megalakult a Magyar 
Nemzeti Térképtörténeti Munkacsoport. 

Az MNTM elnöke dr. Stegena Lajos, 
az ELTE tanszékvezető tanára, titkára 
Csendes László alezredes, a Hadtörté
nelmi Térképtár vezetője lett. 

A munkacsoport célkitűzéseiben — 
többek között — szerepel a Magyaror
szágot ábrázoló régi térképek felkuta
tása és tudományos feldolgozása, régi 
magyar térképek fakszimile kiadása, e 
mellett térképészeti évkönyv megjelen
tetése, továbbá a térképbarátok körének 
megalakítása, együttműködve a TIT 
budapesti szervezetével. 

AUGUSZTUS 17-ÉN „Pisztolytörténe
ti kiállítás" nyílt az Országos Hadtör
téneti Múzeumban. Az alkalmi kiállí
tás megtekinthető (hétfő kivételével) 
naponta 9 órától 17 (vasárnap 18) órá
ig. A kiállítás részletes bemutatására 
folyóiratunk 4. számában visszatérünk. 

AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI 
MÜZEUM az 1973. június 17-én, vala
mint július 8-án lezajlott hangverse
nyét „Két évszázad katonazenéje" cím
mel augusztus 18-án közkívánatra meg
ismételte. Közreműködött: a Magyar 
Néphadsereg Központi Fúvószenekara 
JÁVOR ZOLTÁN karnagy vezetésével. 
A műsort összeállította és vezette KOL
LÁR ENDRE. 

DR. FOGARASSY LÁSZLÓ, bratisla-
vai kutató, 1973. július 18—24. között 
kutatómunkát végzett a Hadtörténelmi 
Levéltár 1918. évi polgári demokratikus 
forradalom és az 1919. évi Magyar Ta
nácsköztársaság iratanyagában. 

Molnár Pál 



B I B L I O G R Á F I A 

AZ 1971. ÉVI MAGYARORSZÁGON MEGJELENT 
HADTÖRTÉNELMI IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA 

I. RESZ* 

A BIBLIOGRÁFIA BEOSZTÁSA 

I. Általános munkák 

Bibliográfiák, historiográfiák, sajtótörténet, terminológia 
Elméleti munkák és a hadtörténetírás kérdései 
Tudományos élet 
A hadtörténelem az ismeretterjesztésben és a honvédelmi nevelésben 
Múzeumi, levéltári és térképtári gyűjtemények 

II. A hadművészettörténet általános kérdései 

Általános és összefoglaló munkák 
Vártörténet 
A haditechnika története 
A hírszerzés és kémkedés története 

III. Magyarország hadtörténelme 
Helytörténeti munkák 
Magyarország hadtörténelme a honfoglalástól a XIX. századi 
Az 1848—1849. évi szabadságharc 
Magyarország hadtörténelme 1850—1918 
Az 1918—1919. évi forradalmi események 

A magyar Tanácsköztársaság hadtörténelme 
Forradalmi események vidéken 

Magyarország hadtörténelme 1919—1939 
Magyarország a második világháborúban 

Hazánk felszabadulása 
Ellenállási mozgalom és partizánharcok 
Háborús búnök 

A magyar fegyveres erők története 1944—1971 

IV. Egyetemes hadtörténelem 

A legrégibb időktől 1918-ig 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a polgárháború. Magyar inter

nacionalisták a Szovjetunióban 
A két világháború közötti időszak hadtörténelme 
A második világháború 

* A bibliográfia második részét a folyóirat 1973. évi 4. számában közöljük (A szerk.).. 
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Ellenállási mozgalom. Magyar antifasiszták az európai népek ellenállási 
mozgalmában 

A második világháború utáni időiszak hadtörténelme 
A szocialista államok fegyveres erőinek évfordulói 

V. Életrajzok, emlékezések 

A GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ FOLYÓIRATOK RÖVIDÍTÉSEINEK 
JEGYZÉKE 

AH Acta Historica 
BSz Borsodi Szemle 
BüSz Belügyi Szemle 
ÉT Élet és Tudomány 
HH Hazafiság Honvédelem 
HK Hadtörténelmi Közlemények 
Ho Honvédelem 
Horv Honvédorvos 
HSz Honvédségi Szemle 
HtSz Haditechnikai Szemle 
ISz Igaz Szó 
Mo Magyarország 
Mőr Munkásőr 
N Néphadsereg 
PV Polgári Védelem 
PK Párttörténeti Közlemények 
Re Repülés 
SSz Soproni Szemle 
Sz Századok 
TSz Történelmi Szemle 

ÁLTALÁNOS MUNKÁK 

BIBLIOGRÁFIÁK, HISTORIOGRÁFIÁK, SAJTÓTÖRTÉNET, TERMINOLÓGIA 

A magyar történettudomány váló- ráf iá j a. 1—2. Összeáll. Molnár Éva, 
gatott bibliográfiája 1945—1968. Viniczai István, Windisch Aladárné. 
(összeáll, a MTA Történettudomá- — HK, 1971. 2. sz. 379—404., 3. sz. 
nyi Intézet munkaközössége.) Bp. 585—605. p. 
Akad. K. 1971. 855 p. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re-

A Magyarországon megjelent történeti pertóriuma 1968. 2. r. összeáll. Mol-
munkák (önálló kötetek, tanulmá- nár Éva, Viniczai István, Windisch 
nyok, cikkek, ismertetések) jegyzé- Aladárné. — HK, 1971. 1. sz. 181— 
ke. 1970. január 1.—december 31. 203. p. 
összeáll. V. Windisch Éva. — Sz, Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re-
1971. 6. sz. 1357—1446. p. pertóriuma 1969. 1 r. összeáll. Mol-

Bibliographie choisie d'ouvrages d'his- nár Éva, Viniczai István, Windisch 
torié publiés en Hongrie en 1969. — Aladárné. — HK, 1971. 4. sz. 783— 
AH, 1971. 1—2. sz. 149—172. p. 804. p. 

Diószegi Mária: Geschichtsforschung Külföldi hadtörténelmi folyóiratok 
an der Universität zu Budapest, szemléje. — HK, 1971. 1. sz. 168— 
1945—1970. Bibliographie. (Annales 176., 2. sz. 370—374., 3. sz. 574—583., 
Univesitatis Scientiarum Budapesti- 4. sz. 775—781. p. 
nensis de Rolando Eötvös nomina- A magyar munkásmozgalom történeté-
tae. Sectio historica. Tom. 12. Bp. ről szóló cikkek jegyzéke. 1970. jú-
Állami ny. 1971.) lius—1971. június. — PK, 1971. 1. 

Az 1969. évi Magyarországon megje- sz. 213—214., 2. sz. 224—225., 3. sz. 
lent hadtörténelmi irodalom bibliog- 240—241., 4. sz. 204—205. p. 
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A Párttörténeti Közlemények repertó
riuma. 1963—1970. (Összeáll. Pálmai 
Magda, Vida Sándor.) [Kiad. a] 
MSZMP KB Párttörténeti Intézete. 
Bp. [Kossuth K.] 1971. 30 p. 

(Lakos Katalin): A Párizsi Kommün. 
1871. március 18—május 28. Bib
liográfia. (Lezárva: 1971. január 31.) 
[Kiad. a] Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár. Bp, [Házi] soksz. 1971. 
136 p. 

Geréb László: A Párizsi Kommün az 
egykorú magyar irodalomban. 1870 
—1872. Bibliográfia és repertórium 
jegyzetekkel. Bp. FSzEK, [Házi] 
soksz. 1971. 69 p. 8 t. 

Hazánk felszabadulása. Válogató bib
liográfia Magyarország felszabadulá
sának 25. évfordulójára, (összeáll, 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
Tudományos Könyvtárának munka
közössége.) Bp. 1970. 112 p. 

Szecska Károly: Heves megye új- és 
legújabbkori történetének irodalma. 
/1790—1970./ (Kiad. a Szakszerveze
tek Heves megyei Tanácsa.) Eger, 
Házi soksz. 1971. 52 p. 

Vas megye irodalma. Bibliográfia és 
repertórium. 1970. január 1—decem
ber 31. összeáll. Bánó Zsuzsa, Ta
kács Miklós. — Vasi Szemle, 1971. 
1. sz. 149—158., 2. sz. 309—318., 3. 
sz. 470—479, 4. sz. 624—636. p. 

Egyetemes történelmi kronológia. Se
gédkönyv az egyetemes történelem 
tanításhoz. 1. köt. Az őstörténettől 
1789-ig. 2. kiad. Bp. Tankönyvk. 
1971. 333 p. 

Burger János: Katona újságok — tá
bori nyomdák. [Rövid áttekintés 
1703-tól 1945-ig.] — ISz, 1970. 23. 
sz. 24—25. p. 

Nyilas Márta: A magyar sajtó a Pá
rizsi Kommünről. — Magyar Hír
lap, 1971. 79. sz. Hét vége I. p. 

Egykorú debreceni lapok a Párizsi 
Kommünről. — Alföld, 1971. 5. sz. 
55—61. p. 

Jász Dezső: A rend kedvéért. [Az 
1920-as években, Romániában meg
jelenő magyar kommunista újság, 
a „Munkás" története.] — Kortárs, 
1971. 11. sz. 1804—1808. p. 

Markovits Györgyi : Népszava-naptá
rak a második világháború idején. 
— Irodalomtörténet, 1971. 4. sz. 
978—983. p. 

Markovits Györgyi: „Terjesztését meg
tiltom". [Cenzúra a Horthy-korban.] 
Bp. Magvető, 1970. 481 p. 

Markovits Györgyi: „Les mots res
tent . . . " La littérature de la résis
tance. — Magyar Könyvszemle, 
1971. 2—3. sz. 152—164. p. 

Pintér István: A Népszava 1941-es ka
rácsonyi száma. — Pártélet, 1971. 
12. sz. 6—9. p. 

Húszéves a Zrínyi Katonai Kiadó. — 
N, 1971. 20. sz. 2. p. 

20 éves a Zrínyi Katonai Kiadó. — 
PV, 1971. 9. sz. 3. p. 

Bátki B. Mihály: A Zrínyi Katonai 
Kiadónál. [20 évvel ezelőtt alakult 
meg a Honvéd Kiadó.] — Élet és 
Irodalom, 1971. 21. sz. 7. p. 

Drenyovszky János : A . Zrínyi Nyomda 
történetéhez. — Budapest, 1971. 4. 
sz. 36—38. p. 

25 éves a Hazáért. — PV, 1971. 9. sz. 
3. p. 

Katonai szógyűjtemény. Magyar— 
orosz—német—angol. Fel. szerk. 
Bokor Imre. [Bp.] ZMKA Házi ny. 
1970. 159 p. 

ELMÉLETI MUNKÁK ÉS A HADTÖRTÉNETÍRÁS KÉRDÉSEI 

Horváth Miklós: Az engelsi életmű: a 
munkásosztály forradalmi katonai 
elméletének megalkotása. (Emléke
zés Engelsre.) (Budapest, 1971. áp
rilis 29—30. A marxizmus—leniniz
mus oktatók és a Marxista—Leni
nista Tudományos Diákkörök hall
gatói országos emlékülésének anya
ga. Bp. TIT [soksz.] 1971.) 

Farkas József: Lenin a háború és béke 
kérdéséről. (A lenini úton. Békés 
megyei tudományos ülésszak. Bé
késcsaba, 1970. április 20—21. [Elő

adások. Békéscsaba.] Békés m. ny. 
[1971.]) 

Zágoni Ernő: A katonapolitika, hon
védelmi politika fogalmáról és a 
katonai doktrínához való viszonyá
ról. Bp. ZMKA, 1971. 27 p. 

Ujabb történetírásunk bírálata. [Köz
read, és bev.] Tilkovszky Lóránt. 
Bajcsy-Zsilinszky önéletrajzi vallo
mása politikai nézetei fejlődéséről 
és a szellemtörténethez való viszo
nyáról. (Részletek Szekfű Gyulához 
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intézett 1942. évi vitairatából.) — 
Sz, 1971. 5. sz. 966—1001. p 

Várkonyi Ágnes, R. : A pozitivista tör
ténetszemlélet. Bp. Gondolat, 1970. 
217 p. 
/Stúdium könyvek 67./ 

Vass Henrik: Forradalom — hazafi
ság — történelemszemlélet. — Élet 
és Irodalom, 1971. 45. sz. 3—4. p. 

Mód Aladár: Történelemszemléletünk 
látószöge és a nemzeti problemati
ka. — Kortárs, 1971. 9. sz. 1347— 
1358. p. 

Mód Aladár: Az igazság közös nyelve 
(Magyarország története — nem
zeti öntudat.) — Élet és Irodalom, 
1971. 49. sz. 3. p. 

Mód Aladár: Korunk jellegéhez. [A 
XX. század jellegének és társadal
mi kérdéseinek tisztázása.] — 
Valóság, 1971. 7. sz. 1—8. p. 

Csatári Dániel: Osztály — nemzet — 
nemzetiség. — Élet és Irodalom, 
1971. 47. sz. 3. p. 

Hegyi Béla: Történelmiség, egyete
messég, hazafiság. — Világosság, 
1971. 11. sz. 663—669. p. 

Némedi Dénes: Történelem és nacio
nalizmus. — Alföld, 1971. 11. sz. 
43—49. p. 

Granasztói György: A történész és a 
számítógép kapcsolatáról. — Ma
gyar Tudomány, 1971. 7—8. sz. 481— 
487. p. 

Hanák Péter: A dualizmus korának 
történeti problémái. Bp. Tankönyvk. 
1971. 75 p. 
Bibliogr. 72—73. p. 
(Történettudomány — történelem
tanítás 1.) 

Glatz Ferenc: Legújabbkori történet
írásunk néhány kérdése és a „hely
történeti" kutatás. (Helytörténeti 
tanulmányok és krónikák a felsza-

Erényi Tibor: A moszkvai történész
kongresszusról. [Közread.] Ránki 
György, Sinkovics István. — Sz, 
1971. 6. sz. 1129—1149. p. 

Le Congrès de historiens á Moscou. — 
AH, 1971. 3—4. sz. 295—316. p. 

Interventions hongroises au Congrès 
de Moscou. — AH, 1971. 3—4. sz. 
316—395. p. 

A moszkvai történészkongresszus ma
gyar felszólalásaiból. — Sz, 1971. 2. 

badult Magyarország történetéből. 
Bp. Zrinyi ny. 1971.) 

Gondolatok a munkásmozgalom-törté
net és a helytörténet kérdéseiről. 
(Jakab Sándor, Borús József, Glatz 
Ferenc, Takács László, Vértes Ró
bert felszólalásai a gyulai vándor
gyűlésen.) — PK, 1971. 2. sz. 108— 
132. p. 

Nagy László: A fasizmus keletkezésé
nek, jellegének és funkcióinak né
hány problémájáról. — PK, 1971. 2. 
sz. 133—161. p. 

Harsányi Iván: A fasizmus egyes tör
téneti kérdései az újabb irodalom 
tükrében. — PK, 1971. 2. sz. 162— 
185. p. 

Habuda Miklós—Sipos Levente: A fa
sizmus történeti kérdéseiről. — PK, 
1971. 3. sz. 162—208. p. 

Ránki György: A fasizmus problémái 
Magyarországon. (Acta Universita-
tis Debreceniensis de Ludovico 
Kossuth nominatae. Series histori-
ca. 10. Magyar történeti tanulmá
nyok. 3. Debrecen, Békés m. ny. 
1970.) 

Loránd Imre: Emlékirat és történelem. 
— Kritika, 1971. 6. sz. 46—49. p. 

Perjés Géza: Norman Mailer katonai 
szakértelme és dilemmája. [A 
hadsereg és az értelmiségiek vitája.] 
— Kortárs, 1971. 2. sz. 276—288. p. 

Tarján Imre: A hadseregről. /Perjés 
Géza: Norman Mailer katonai 
szakértelme és dilemmája című ta
nulmányához./ — Kortárs, 1971. 8. 
sz. 1340—1344. p. 

Nagy Emil: A hadsereg és az értelmi
ség vitája? (Megjegyzések Perjés 
Gézának a „Kortárs"-ban megjelent 
Norman Mailer katonai szakértel
me és dilemmája című tanulmányá
ról.) — N, 1971. 11. sz. 7—9. p. 

sz. 402—421., 3—4. sz. 753—769., 5. 
sz. 1002—1012., 6. sz. 1247—1257. p. 

Péter Katalin: Európa problémái a 
XVII. században. Beszámoló a 13. 
Nemzetközi Történészkongresszus 
újkori szekciójának vitájáról. — 
TSz, 1971. 1—2. sz. 212—223. p. 

Die Eroberung Pannoniens und die 
Fragen der Romanisation. [Tudomá
nyos ülésszak. 1970. október 29. 
Rend. a Magyar Régészeti és Mű
vészettörténeti Társulat.] — Acta 

TUDOMÁNYOS ÉLET 
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Archaeologica, 1971. 1—4. sz. 29— 
113. p. 

Tóth István: Emlékülés Engels szüle
tésének 150. évfordulója alkalmá
ból. — PK, 1971. 1. sz. 167—170. p. 

Jemnitz János: Tudományos ülésszak 
Moszkvában a Párizsi Kommün 100. 
évfordulóján. — Sz, 1971. 1. sz. 
230—231. p. 

(Kende János): Tudományos ülésszak 
a Párizsi Kommün centenáriuma 
alkalmából. — PK, 1971. 2. sz. 
194—199. p. 

Kende J[ános] : Session scientifique 
commémorant le centenaire de la 
Commune de Paris. — AH, 1971. 
1—2. sz. 145—148. p. 

A Párizsi Kommün és történelmi ta
nulságai. Tudományos ülés a Poli
tikai Főiskolán. — Magyar Nemzet, 
1971. 65. sz. 5. p. 

Pritz Pál: Tudományos ülésszak Lenin 
születésének 100. évfordulója alkal
mából. [1970. május 11—12.] — A 
MTA Filozófiai és Történettudomá
nyi Osztályának Közleményei, 1971. 
2—3. sz. 159—170. p. 

Gergely Afndrás] : Naucsnaja szeszszi-
ja v Insztitute Isztorii Vengerszkoj 
Akadémii Nauk po szlucsju 100-
letija szo dnja rozsdenija V. I. Le
nina. — AH, 1971. 1—2. sz. 135— 
144. p. 

Jemnitz János: A munkásmozgalom 
kutatóinak nemzetközi konferen
ciája. — Sz, 1971. 2. sz. 500—511. p. 

Benczédi László: A marxista történet
tudomány erősíti nemzeteink baráti 
kapcsolatait. A pozsonyi magyar— 

csehszlovák történésztanácskozás
ról. — Népszabadság, 1971. 134. sz. 
7. p. 

Székely György: Nemzetközi konferen
cia Tábor keletkezése 550. évfor
dulóján. — Sz, 1971. 3—4. sz. 867— 
886. p. 

Habuda Miklós: A Magyar—Lengyel 
Történész Vegyesbizottság ülése. 
[1970. november 4.] — PK, 1971. 1. 
sz. 171—174. p. 

(Sipos Levente) : Román és magyar 
történészek eszmecseréje. (1971. 
március 26—27.) — PK, 1971. 2. sz. 
202—204. p. 

Mann Miklós: Beszámoló az I. István 
emlékülésekről. — A MTA Filozó
fiai és Történettudományi Osztá
lyának Közleményei, 1971. 2—3. sz. 
225—231. p. 

Tóth István—Vértes Róbert: Tudomá
nyos ülésszak hazánk felszabadulá
sának 25. évfordulója tiszteletére. 
— A MTA Filozófiai és Történettu
dományi Osztályának Közleményei, 
1971. 2—3. sz. 171—186. p. 

Megújulóban hadtörténelmünk felleg
vára. [Liptai Ervin ezredes nyilat
kozata a Hadtörténelmi Intézet ter
veiről, munkájáról.] — N, 1971. 52. 
sz. 13. p. 

A hadtörténész műhelyében. [Interjú 
Tóth Sándor alezredessel a hadtör
téneti kutatómunkáról.] — Magyar 
Hírlap, 1971. 226. sz. 7. p. 

Híreink. [Hadtörténelmi Intézet és 
Múzeum.] — HK, 1971. 1. sz. 177— 
180., 2. sz. 375—378., 3. sz. 584., 
4. sz. 782. p. 

A HADTÖRTÉNELEM AZ ISMERETTERJESZTÉSBEN ÉS A HONVÉDELMI 
NEVELÉSBEN 

Szocialista hazafiságra és proletár 
nemzetköziségre nevelés a történe
lemtanításban. (Nemzetközi törté
nelemtanítási szimpózium, 3.) Bu
dapest—Debrecen, 1969. október 
6—10. Rend. a Magyar Történelmi 
Társulat, Országos Pedagógiai In
tézet. [Előadáskivonatok.] (Szerk. 
Szabolcs Ottó, Unger Mátyás.) 2. 
kiad. [Bp.] Tankönyvk. 1971. 226 p. 

Országos tanácskozás [Egerben] a ha
zafias nevelésről. — Népszabadság, 
1971. 239. sz. 5. p. 

Kollár Lajos: Tanácskozás Egerben 
„Hazafiság és ifjúság" címmel. — 
HH, 1971. 1. sz. 79—86. p. 

Köpeczi Béla: Osztály és haza. [Az 
egri országos tanácskozáson tartott 
előadás részletei.] — Népszabadság, 
1971. 251. sz. Vasárnapi mell. 3. p. 

Köpeczi Béla: Történelmi regény — 
történelmi szemlélet. (Az írószö-
szövetség Ifjúsági Szakosztálya vi
táján elhangzott felszólalás.) — 
Élet és Irodalom, 1971. 42. sz. 3. p. 

Diószegi István: Történelmi ismeret — 
történelmi érdeklődés — történe
lemszemlélet. /Egy felmérés tanul
ságai./ — Történelem, 1971. 11. sz. 
201—227. p. 

Csorba Csaba: A történelmi ismeret és 
történelemszemlélet zavarai. (Dió-
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szegi István tanulmányának margó
jára.) — Valóság, 1971. 4. sz. 91— 
93. p. 

Ránki György: Történeti műveltség. — 
Magyar Hírlap, 1971. 267. sz. Hét 
Vége I. p. 

Ránki György: A történettudomány és 
a hazafiság. — Magyar Hírlap, 
1971. 301. sz. 6. p. 

Gárdos Miklós: Hazafiság. — Magyar 
Hírlap, 1971. 249. sz. 3. p. 

Honvédelmi ismeretek. Segédkönyv a 
középiskolai nevelők számára. 
(Szerk. Bodó László.) Bp. Tan-
könyvk. 1971. 311 p. 

Kovács Pál: Katonaifjúságunk neve
léséhez is segítséget nyújt az V. 
Nevelésügyi Kongresszus. (Részlet a 
kongresszusi felszólalásból.) — HH, 
1971. 1. sz. 11—18. p. 

Kútika Károly: Az ifjúság honvédelmi 
nevelésének, katonai szolgálatra 
történő felkészítésének időszerű 
kérdései. — HH, 1971. 1. sz. 19— 
30. p. 

Szendi József: Teremtsünk nagyobb 
összhangot a sorköteles fiatalok 
honvédelmi nevelése és a katonai 
kiképzés között. — HH, 1971. 1. sz. 
31—44. p. 

Markos Pál: A fegyveres erőknél és 
az iskolákban folyó honvédelmi 
nevelés kapcsolatáról. — HH, 1971. 
1. sz. 45—56. p. 

Csépé József: A tanulói számadatok
ból levonható következtetések és a 

Pongó János: Az Országos Hadtörté
neti Múzeum története. ' 1. r. (Az 
Országos Hadtörténeti Múzeum 
Értesítője. 1. Bp. 1971.) 7—70. p. 

Korda Tamás: Békés arzenál. [Láto
gatás -a Hadtörténelmi Múzeumban.] 
— A Hazáért, 1971. 31. sz. 14. p. 

Kerekes Zoltán: Az Országos Hadtör
téneti Múzeum zászlógyűjteménye. 
(Az Országos Hadtörténeti Múzeum 
Értesítője 1. Bp. 1971.) 72—160. p. 

Kerekes Zoltán: Az 1848—49-es for
radalom és szabadságharc hadi
zászlói. 1. r. — HK, 1971. 4. sz. 
611—648. p. 

Pintér István: A 48-as zászlók. — ÉT, 
1971. 14. sz. 627—631. p. 

Vajda Gyula: A honvédzászlók haza
térése. Harminc éve adta vissza a 
szovjet kormány a 48-as zászlókat. 

honvédelmi nevelés. — HH, 1971. 
1. sz. 57—68. p. 

Tarján Imre—Csikós István: A hon
védelmi nevelés hatékonyságának 
egyes tapasztalatai felmérés alapján. 
— HH, 1971. 1. sz. 69—78. p. 

Sterl István: Honvédelmi nevelés — 
hadtudományi ismeretterjesztés. — 
HH, 1971. 1. sz. 87—100. p. 

Váradi József: Az Ifjú Gárda a KISZ 
hazafias-honvédelmi nevelő és fel
készítő tevékenységének legfőbb 
munkaformája. — HH, 1971. 1. sz. 
101—110. p. 

Hegedűs Róbert—Varga István: A 
Néphadsereggel kapcsolatos fogal
mak fejlődése, ezek pszichikai és 
társadalmi tényezőinek vizsgálata. 
— HH, 1971. 1. sz. 111—138. p. 

Paár Pál: A honvédelmi ismeretek 
oktatása. — Köznevelés, 1971. 19. 
sz. 18—19. p. 

Lendvai Vilmosné: A honvédelmi ne
velés általános iskolai tapasztalatai 
az Egri 5. sz. Általános Iskolában. 
— Hevesi Művelődés, 1971. 2—3. 
sz. 43—50. p. 

Hegedűs Ferenc: Honvédelmi nevelés 
— egy megyei lap [Hajdú-Bihari 
Napló] tükrében. — Magyar Sajtó, 
1971. 11. sz. 329—331. p. 

Bellér Béla: Nemzetiségtörténet a 
nemzetiségi iskolákban. (A nacio
nalizmusról.) — Élet és Irodalom, 
1971. 40. sz. 6. p. 

— Ország Világ, 1971. 14. sz. 10— 
11. p. 

Cserjés Gyula: Honvéd zászlók a ha
táron. [A Szovjetunió által vissza
adott 1848-as zászlók átadásának 
30. évfordulója.] — Néphadsereg, 
1971. 12. sz. 16. p. 

Knôtik Márta, T.: Zászlók restaurálá
sáról. (A Veszprém megyei Mú
zeumok Közleményei 10. Veszprém, 
1971.) 457—467. p. 

Halápi László: Rendjelek és kitünteté
sek az Országos Hadtörténeti Mú
zeum éremtárában. 1. r. (Az Orszá
gos Hadtörténeti Múzeum Értesítő
je 1. Bp. 1971.) 161—227. p. 

Szórádi Zsigmond—Tálas Géza: A Ma
gyar Néphadsereg jelvényei. 1945— 
1970. [Kiad.] a Magyar Éremgyűjtők 
Egyesülete. Bp. Műszaki K. 1971. 
75 p. 

MÜZEUMI, LEVÉLTÁRI ÉS TÉRKÉPTÁRI GYŰJTEMÉNYEK 
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/Az éremgyűjtők kiadványsorozata. 
6. csop. Kitüntetés. Jelvény 3./ 

Galván Károly: A magyar királyi 
honvédség (1868—1918) békeruháza
ti emlékanyaga az Országos Hadtör
téneti Múzeumban. (Az Országos 
Hadtörténeti Múzeum Értesítője 1. 
Bp. 1971.) 228—284. p. 

Burger János: A katonai egyenruha 
története. — ISz, 1971. 17. sz. 28— 
29. p. 

Fegyverek és hadviselés a VI—XVIII. 
században. A berlini Német Tör
téneti Múzeum vendégkiállítása a 
Magyar Nemzeti Múzeumban, 1972. 
[február 25—március 26.] (A kataló
gust írta Heinrich Müller. Ford. 
Cfennerné] Wilhelmb Gizella.) [Bp.] 
NPI, [1971.] 28 p. 

Kárpáti György: Látogatás a Nemzeti 
Múzeum fegyvertárában. — Lobogó, 
1971. 1. sz. 16. p. 

Haditechnikai és hadtörténeti kiállítás 
Egerben. — Magyar Hírlap, 1971. 
219. sz. 4. p. 

Fehér Géza, ifj. : A mohácsi csata je
lenete oszmán—török ábrázolásban. 
— Művészet, 1971. 7. sz. 5—8. p. 

Pál Lajos: Kiállítás a Magyar Nemzeti 
Múzeumban a Párizsi Kommün 100. 
évfordulója alkalmából. — Sz, 1971. 
2. sz. 517—520. p. 

„Vive la Commune!" A Munkásmoz
galmi Múzeum kiállítása a Nem

zeti Múzeumban. — Magyar Nem
zet, 1971. 62. sz. 9. p. 

Kaposvári Gyula: Dokumentumok a 
felszabadulás időszakából. [A Vö
rös Hadsereg röplapjai, a Munka c. 
bélyegsorozat linómetszetei.] — 
Jászkunság, 1970. 1—2. sz. 21—30. p. 

Selmeczi László: A megyék felszaba
dulási jubileumi kiállításairól. (Mú
zeumi Levelek. [Kiad. a Szolnoki] 
Damjanich Múzeum, 9—10. köt. 
[Szolnok, Házi soksz.] 1971.) 

Horváth Zoltán : „Felszabadulásunk 
története" című kiállítás a Győr— 
Sopron megyei 2. sz. levéltárban 
/Sopron/. — SSz, 1970. 4. sz. 374— 
380. p. 

Kovacsics József: Könyvtárak, levél
tárak, múzeumok dolgozóinak 
együttműködése a helytörténeti ku
tatásokban. — Közalkalmazott, 
1971. 12. sz. 4. p. 

A Thököly- és a Rákóczi-szabadság
harcok levéltárai. Repertórium, 
[összeáll.] Maksay Ferenc. Bp. 
Tempo [soksz.] 1971. 38. p. 
/Levéltári leltárak 52./ 

Miczek György: Az Osztrák—Magyar 
Monarchia katonai térképészete. — 
HK, 1971. 4. sz. 685—712. p. 

Burger János: Kürt j elek és katonain
dulók. — ISz, 1971. 22. sz. 44—45. p. 

Burger János: A zsold története. — 
ISz, 1971. 2. sz. 48—49. p. 

A HADMÜVÉSZETTÖRTÉNET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK 

A hadművészet története. Tankönyv. 1. 
Az ókortól a szocialista hadművé
szet kialakulásáig, (összeáll, ölvedi 
Ignác, Szabó László.) [Közread, a] 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. 
[Bp.] 1971. 234 p. 

Perjés Géza: Szerencse, valószínűség 
és hadvezéri szemmérték. A kato
nai döntés és a valószínűség Mon-
tecuccolitól és Zrínyitől Clause-
witzig. (A moszkvai történészkong
resszus hadtörténeti szekciója szá
mára készült referátum.) [Bp. Akad. 
K.] 1971. 121—143. p. 
/Klny. A MTA Filozófiai és Tör
ténettudományi Osztálya Közlemé
nyei. 1971. 1—2. sz./ 

Szemelvények a szovjet katonai teo
retikusok és katonai írók müveiből. 
(1917—1940.) (Válogatás a Voproszü 

sztrategii i operativnogo iszkusz-
sztva v szovetszkih voennüh trudah 
c. kiadványból.) [Közread, a] Zrí
nyi Miklós Katonai Akadémia 
Hadművészet Története . Tanszék. 
[Bp.] 1969. 176 p. 

[Saposnikov] Saposnyikov, B(orisz Mi-
hajlovics): A hadsereg agya. (Mozg 
armii.) 1—3. könyv. (Ford.: Nagy 
Lajos, Dénes Sándor [stb.] Bp. 
Honv. Min. 1970. 
Bibliogr. a kötetek végén. 

Douhet, Giulio: A légiuralom [II do-
minioi delľaria.] (Németből ford. 
Tandon Dezső.) [Közread, a] Zrí
nyi Miklós Katonai Akadémia. [Bp.] 
1971. 81 p. 
/Szemelvények a burzsoá katonai 
teoretikusok műveiből 1./. 

A páncélos háború elméletének képvi-
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selői. (Ludwig von) Eimannsberger: 
(Harckocsiháború. [Részletek.] Der 
Kampfwagenkrieg. Ford. Vajda 
Győző.) — (Heinz) Guderian: (Vi
gyázat — páncélosok! A páncélos 
fegyvernem fejlődése, harceljárása 
és hadműveleti lehetőségei. [Rész
letek.] Achtung — Panzer! Ford. 
Szabó Ferenc.) [Közread, a] Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia. [Bp.] 
1971. 151 p. 
(Szemelvények a burzsoá katonai 
teoretikusok műveiből 2.) 

Giap, Vo Nguyen: Stratégia és taktika 
a felszabadító háborúban. (Guerre 
de libération. Politiques—stratégie— 
tactique. Ford. Gergely Pál.) Bp. 
(Kossuth K.) — Zrínyi K. 1971. 
124 p. 

Háború és hátország. (Zaplecze i tyly 
w wojnie wspólczesnej.) Szerk. 

Limes-erőd. — ÉT, 1971. 32. sz. 1532— 
1533. p. 

Halápi László: Dürer erődítéstani ter
vei. /Születésének 500. évforduló
jára./ — HK, 1971. 2. sz. 342—354 p. 

Halápi László: Körbástyákkal az ágyúk 
ellen. Dürer várerődítési tervei. — 
N, 1971. 22. sz. 16. p. 

Szántó Imre: A végvári rendszer ki
építése Magyarországon. Szeged, 
Szegedi ny. 1971. 44 p. 
,/Acta Universitatis Szegediensis de 
Attila József nominatae. Acta his-
torica 38./ 

Bende Lajos: A törökkori magyar vég
várakról. — HK, 1971. 3. sz. 501— 
522. p. 

Szebelkó Imre: Erőd a Tevére partján. 
(Angyalvár.) — Lobogó, 1971. 10. sz. 
16. p. 

Egy vár múltja és jelene. [Boldogkő 
vára.] — Lobogó, 1971. 28. sz. 6. p. 

Gero László: A Budai Vár. Bp. Pano
ráma, 1971. 112 p. 
(Panoráma képeskönyvek.) 

Czeglédy Ilona: A diósgyőri vár. [Fo
tó]: (Dobos Lajos.) Bp. Corvina, 
1971. 37 p. 

Kozák Éva: Régészeti és műemléki 
kutatások a dunaföldvári öregto
ronynál. (A Szekszárdi Béri Ba
logh Ádám Múzeum évkönyve. I. 
1970. Szekszárd, [1972.] 181—208. p.) 

Kozák Károly: Az egri vár feltárása 
/1957—1968J (Az Egri Múzeum év-

Mieczyslaw Obiedzinski. (Ford. Mu
rányi Beatrix.) Bp. Zrínyi K. 1971. 
247 p. 

Kovács István: A gazdaság szerepe a 
korszerű háborúban. A hadügyi for
radalom gazdasági hatásai. Bp. 
ZMKA, 1971. 33 p. 

Scheich Vilmos: Gerillák, diverzánsok, 
szabotőrök. Különleges erők. ([Bev.] 
Pálfy József.) Bp. Zrínyi K. 1971. 
283 p. 10 t. 
Bibliogr. 279—282. p. 

Gados László: Figyelmet érdemlő ta
nulságok. A haditevékenységek tér
képészeti biztosításáról, a háborúk 
tapasztalatai alapján. — Ho, 1971. 
12. sz. 42—46. p. 

Katonák kézikönyve. (Szerk. Szabó 
István, Szepesi Ferenc, Tóth János.) 
Bp. Zrínyi K. 1971. 399 p. 8. t. 

könyve. 7. köt. 1969. Eger, Alföldi 
ny. 1970.) 

Sugár István: Az egri vár és viadala. 
Bp. Zrínyi K. 1971. 149 p. 30 t. 
Bibliogr. 148—150. p. 

Szántó Imre: Eger vár védelme 1552-
ben. (Kiad. Eger Város Tanácsa.) 
[Eger], Közp. ny. 1971. 267 p. 

Mangaszeja. [Egy XVII. századi erőd
város maradványai Nyugat-Szibé
riában.] — Delta, 1971. 6. sz. 34— 
35. p. 

Boreczky Beatrix, V.: Márévár törté-
nyai helytörténetírás. 1970. [Pécs.] 
Stat. Kiadó [soksz.] 1971.) 

Rideg Gábor: Mátrai várak — mátrai 
legendák. — Népszava, 1971. 269. 
sz. 9. p. 

Éri István: Nagyvázsony. 3. kiad. 
Veszprém, Athenaeum ny. 1971. 
69 p. 

Holl Imre: Sopron középkori város
falai III. — Archaeológiai Értesítő, 
1971. 1. sz. 24—44. p. 

Vécsey Zoltán: Hazánk egyik legbájo
sabb vidéke Szigliget. — ÉT, 1971. 
49. sz. 2326—2332. p. 

Kaposvári Gyula: A szolnoki vár ki
alakulása és nyomai a mai város
képben. — Jászkunság, 1971. 1—2. 
sz. 81—94. p. 

Sül Ferenc: A szombathelyi vár épüle
tei és épületrésze a XVI—XVIII. 
században. — Vasi Szemle, 1971. 3. 
sz. 436—442. p. 
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Szatmári Sarol ta , B . : A tatai vá r fel
t á rása . — Műemlékvéde lem, 1971. 
2. sz. 76—80. p. 

Erdei F e r e n c : A tatai v á r he lyreá l l í t á -

Hadi techn ika i kis lexikon. (A szerk. biz. 
vezetője Nagy Is tván György.) Bp. 
Zr ínyi K. 1971. 302 p . 

Szabó László—Kardos Sándor—Szabó 
I s t v á n : A fa rkasveremtő l az a t o m 
aknazár ig . Bp. Zr ínyi K. 1970. 162 
p . 18 t. 
Bibliogr. 161—162. p . 

Máthé Már ta , Sz.: Középső bronzkor i 
fegyverlelet Téglásról . (A Debrece
ni Déri M ú z e u m Évkönyve 1969— 
1970. Debrecen, 1971.) 61—66. p . 1. t. 

Kürti Béla, ifj. : Egy a v a r tegez r e 
kons t rukció ja . (Ifjúsági Acta . Ac ta 
I uvenum. Tom. 3. Sectio philologi-
ca et historica. [Kiad. a Szegedi 
Egyetem] Bölcsésze t tudományi Ka r . 
Szeged, [Házi] soksz. 1971.) 

Hajnoczi Gyu la : Az aqu incumi ka tona i 
a m f i t e á t r u m ki tűzése és szerkesztés
módja. — Archaeológiai Értesí tő, 
1971. 2. sz. 186—189. p . 

Kalmár J á n o s : Régi m a g y a r fegyve
rek. Bp. Na tu ra , 1971. 430 p . 
Bibliogr. a fejezetek végén. 

Kovács Lász ló : A honfoglaló m a g y a 
rok lándzsái és l ándzsás temetkezé -
sük. (Alba Regia. Az I s tván k i rá ly 
Múzeum évkönyve. 11. 1970. Székes
fehérvár , F r a n k l i n ny. 1971.) 

Csillag Ferenc: K a r d o k t ö r t é n e l m ü n k 
ben. Bp. Zr ínyi K. 1971. 142 p. 52 t. 
Bibliogr. 115—116. p . 

Korkos J e n ő : Huszá r szab lyák a XVII I . 
századból . (A miskolci H e r m a n Ottó 
Múzeum közleményei . 9. 1971. Mis 
kolc, Nyomdaip . Váll . 1971.) 

Kovács Lász ló : A M a g y a r Nemzet i 
Múzeum F e g y v e r t á r á n a k XI—XIV. 
századi csillag a l akú buzogányai . 
(Folia archaeologica. A Magyar 
Nemzet i M ú z e u m évkönyve . 22. Bp . 
NPI , 1971.) 

Nagy I s tván György: A szabadság
h a r c rakétafegyvere i . — HtSz, 1971. 
1. sz. 39—40. p . 

Régi m a g y a r vadászfegyverek — ÉT, 
1971. 35. sz. 1640—1644. p . 

Orbai P á l : Fegyverek a Vadásza t i Vi
lágkiál l í táson. — HtSz, 1971. 4. sz. 
145—147. p . 

sa. — Műemlékvéde lem, 1971. 2. sz. 
80—82. p . 

Regős László: Egy kevéssé i smer t vég
vár . (Tata.) — A Hazáér t , 1971. 39. 
sz. 14. p . 

Ágyú — amel lyel csak egyszer lőt tek. 
/Az Oscarsborg-erőd Moses neve t 
viselő ágyújaj/. — HtSz, 1971. 4. sz. 
159. p . 

A „Nehéz Gusz táv" -bó l ócskavas let t . 
Hi t ler utolsó csodafegyvere. [Dóra 
e lnevezésű nagy ha tó távolságú n e 
héz löveg.] — N, 1971. 2. sz. 16. p . 

Burger J á n o s : A „had i " léggömbtől a 
vadászbombázókig . — ISz, 1971. 6. 
sz. 46—48. p . 

A repülés tö r t éne lemkönyvéből . Szov
jet r a k é t a h a j t ó m ű v e s repülőgépek. 
— Re, 1971. 2. sz. 14—15. p . 

Endresz I s t ván : A repü lés t ö r t éne l em
könyvéből . Vadász repü lők a fasiz
m u s ellen. — Re, 1971. 3. sz. 15., 5. 
sz. 14—15., 9. sz. 16. p . 

Tar J á n o s : A repü lés t ö r t éne lemköny
véből. Guada lcana l , 1943. ápr i l is 18. 
— Re, 1971. 4. sz. 14—15. p . 

Tar J á n o s : A repü lés t ö r t éne lemköny
véből . Hul ló csillagok. [Gambut , 
1941. december 20. Az afr ikai h a d 
színtér.] — Re, 1971. 6. sz. 16. p . 

Endresz I s t v á n : A repülés tö r t éne lem
könyvéből . Légicsa ta N o r m a n d i a 
felett. [1943. jú l ius 27.] — Re, 1971. 
7. sz. 13. p . 

Tar J á n o s : A repü lés t ö r t éne lemköny
véből . A vadászok pa rad ic soma — 
Mál ta 1941—1942. — Re, 1971. 8. sz. 
16. p . 

Tar J á n o s : A repü lés t ö r t éne l emköny
véből . Az utolsó g é p . . . — Re, 1971. 
10. sz. 16—17. p . 

Tar J á n o s : A repü lés t ö r t éne lemköny
véből . A R o m b a c k s F jord- i bevetés . 
— Re, 1971. 11. sz. 16. p . 

Endresz I s t v á n : A repülés tö r t éne lem
könyvéből . Vadászok a V—1 ellen. 
— Re, 1971. 12. sz. 16. p . 

Hí res r epü lőgépek L X X X I . H a w k e r 
Hur r i cane . [A másod ik v i l ágháború 
hí res angol vadászrepülőgépt ípusa . ] 
— Re, 1971. 3. sz. 11. p . 

Hí res r epü lőgépek L X X X I I . Shor t 
Sunder l and , a „Repülőhajó" . — Re, 
1971. 4. sz. 11. p . 

Hí res repü lőgépek L X X X I V . Mi t sub is 
h i Ki—21. — Re, 1971. 6. sz. 11. p . 
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Híres repülőgépek. LXXXV. Couzinet 
70 és 71. — Re, 1971. 7. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. LXXXVIII. Grum
man Avenger I—III, Avenger AS. 
4. — Re, 1971. 11. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. LXXXIX. Kawa
saki Ki—61 Hien. — Re, 1971. 12. 
sz. 11. p. 

Varsányi Ernő: Change Vought F7E 
„Cutlass". [Amerikai vadászrepülő
gép az 50-es években.] — Re, 1971. 
2. sz. 9. p. 

Tupoljev Tu—12. Az első szovjet hő-
légsugárhajtóműves bombázógép. — 
Re, 1971. 3. sz. 9. p. 

Kovács Ferenc: Repülőgépek a tenger 
alatt. 1. r. [A „víz alatti repülés" 

Kovács Jenő: Totális kémkedés, totá
lis kudarc. Bp. Zrínyi K. 1970. 59 p. 

Charisius, Albrecht—Mader, Julius : 
Nem titok többé. Az imperialista 
német titkosszolgálat fejlődése, 
rendszere és munkamódszere. (Nicht 
länger geheim. Entwicklung, Sys
tem und Arbeitsweise des imperia
listischen deutschen Geheimdienstes. 
Ford. Porga Lajos.) Bp. Kossuth K. 
— Zrínyi K. 1971. 342 p. 4. 

Sólyom József: A kémfőnök [Wilhelm 
Canaris] utolsó játszmája. Bp. Zrí
nyi K. 1971. 189 p. 

Cook, Fred J.: Az ismeretlen FBI. 
(The FBI nobody knows. Ford. Gel
lért Gábor. 2. kiad.) Bp. Zrínyi K. 
1971. 471 p. 

Titkos háborúk történetéből. A „szu" 
jelenti. [Roman Alekszejevics Le-
szovszkij, szovjet hírszerző életútja.] 
— BüSz, 1971. 1. sz. 70—73., 2. sz. 
82—85. p. 

Titkos háborúk történetéből. Egy nyu
gatnémet ügynök kiképzésének és 
bevetésének tapasztalatai. — BüSz, 
1971. 3. sz. 79—83. p. 

Titkos háborúk történetéből. A szovjet 
állambiztonsági szervek tevékenysé
ge a Nagy Honvédő Hárobú idő
szakában. — BüSz, 1971. 4. sz. 67— 
73., 5. sz. 72—78. p. 

megteremtése.] — Re, 1971. 6. sz. 
14—15. p. 

Winkler László : Sportrepülőgépek, 
munkarepülőgépek hazai használat
ban. — Re, 1971. 3. sz. 8., 4. sz. 8., 
11. sz. 8., 12. sz. 8. p. 

Szűcs József: Százezres flotta. (Repülő
gépgyártás./ — Mo, 1971. 27. sz. 
22—23. p. 

Lőrincz István—Poór István: Lövész
páncélosok, páncélos lövészek. Bp. 
Zrínyi K. 1971. 204 p. 

Bíró József: Régi hadihajók a Dunán. 
— ÉT, 1971. 41. sz. 1942—1947. p. 

Kikötők az éter-óceánban. [A hír
közlés története.] — ISz, 1971. 1. sz. 
39—42., 2. sz. 28—31., 3. sz. 46— 
48., 4. sz. 43—45. p. 

Titkos háborúk történetéből. A cseh
szlovák hírszerzés harcban a német 
titkos fegyverek ellen. [A második 
világháború időszakában.] — BüSz. 

. 1971. 6. sz. 65—69. p. 
Titkos háborúk történetéből. A „Szin

dikátus" akció. [A „Szövetség" el
nevezésű ellenforradalmi szervezet 
a polgárháború után a szovjet ha
talom ellen.] — BüSz, 1971. 7. sz. 
80—83., 8. sz. 67—71. p. 

Titkos háborúk történetéből. A dániai 
ügynök gazdát keres. [Náci hírszer
zők Dániában a második világhábo
rú kirobbanása előtt.] — BüSz, 
1971. 9. sz. 68—71., 10. sz. 62—67. 
P-

Titkos háborúk történetéből. A szlovák 
ellenállási mozgalom harcaiból. — 
BüSz, 1971. 11. sz. 69—74. p. 

Barabás Péter: Fény derül a titokra. 
Lonov szovjet hírszerző visszaem
lékezései. — Népszava, 1970. 298. sz. 
5. p. 

Pintér István: „Sorsom gondja háttérbe 
szorult . . ." [Rudolf Abel hírszerző 
élete.] — Tükör, 1971. 48. sz. 8. p. 

A szürke tábornok utolsó kártyája. 
[Gehlen, Hitler vezérkari táborno
kának emlékiratai — 1945-ből.] — 
N, 1971. 42. sz. 4. p. 
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MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNELME 

HELYTÖRTÉNETI MUNKÁK 
(Balatoni beszélgetések.) Hely tör téne t i 

Bizottságok Országos Tanácskozása , 
1970. Siófok, 1970. júl ius 9—11. 
[Rend.] (Somogy Megyei Tanács.) 
[Előadások.] Szerk. K a n y a r József. 
Kaposvár , Megyei Könyv tá r [soksz.] 
1971. 98 p., 1 t. 

Birta I s t ván : A he ly tör téne t í rás m ű 
velőinek tanácskozása . — Pár té le t , 
1971. 1. sz. 56—58. p . 

Gecsényi La jos : A felszabadulás 25. 
évfordulója és a he ly tör téne t í rás . — 
Tár sada lmi Szemle, 1971. 3. sz. 101— 
103. p. 

Hely tör téne t i t a n u l m á n y o k és k r ó n i k á k 
a fe lszabadul t Magyarország tö r t é 
netéből . (Szemelvények a Hazaf ias 
Népfront Országos Tanácsa és az 
Országos Népművelés i Tanács á l ta l 
megh i rde te t t Országos Fe l szabadu
lási Pá lyáza t dolgozataiból.) Szerk., 
sajtó a lá rend. és bev. Glatz Fe 
renc . Bp. Zr ínyi ny. 1971. 303 p. 
Bibliogr. 287—304. p. 

így kezdődött . D o k u m e n t u m g y ű j t e 
mény Bács-Kiskun megye 1944— 
1945. évi tör ténetéhez , összeá l l , és 
bev. Bá l in tné Mikes Kata l in , Sza
bó Sándor . Kiad. a Bács -Kiskun 
Megyei Tanács . Kecskemét , B á c s -
Kiskun m. ny. [1971.] 504 p. 
/A Bács -Kiskun Megyei Levé l t á r 
k i adványa i lJ/; . 

Baranyai he ly tör ténet i rás . A B a r a n y a 
Megyei Levé l t á r évkönyve. 1970. 
[Pécs] Sta t isz t ikai K. [soksz.] 1971. 
177 p . 

Olvasókönyv Békés megye tö r t éne té 
hez. 2. /.1694-1848./ [Összeáll.] I m p -
lom József. (Kiad. a Békés Megyei 
Tanács.) Békéscsaba, Békés m. ny. 
1971. 440 p . 
/Fo r rá sk iadványok a Békés Megyei 
Levél tá rból 4./ 

Dér László: A fe lszabadul t Békés m e 
gye népi demokra t ikus fejlődése. 
/1944—1948J/, (A lenini ú ton. Békés 
megyei t udományos ülésszak. Bé 
késcsaba 1970. ápr i l is 20—21. [Elő
adások. Békéscsaba.] Békés m. ny. 
[1971.]) 

Bálint Ferenc—Vass I s tván G.: A bé
késcsabai munkásmozga lom doku
m e n t u m a i 1890—1944. [összeáll .] — 
—. (Békéscsaba.) Békés m. ny. 1971. 
155, [21] p., 8 t. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye tör téne
te és legújabbkor i a d a t t á r a . Kiad. 
a Bor sod-Abaú j -Zemplén [Megyei] 
Tanács . 1—2. r. Miskolc, Borsodi 
ny. 1970. 

Román J á n o s : For rások a Tanácsköz
tá rsaság Borsod megyei tö r t éne té 
hez. (A Miskolci H e r m a n Ottó M ú 
zeum évkönyve. 10. Miskolc, Alföldi 
ny. 1971.) 

For rások Buda, Pest és Óbuda tö r té 
ne téhez 1686—1873. Szerk. Bácskai 
Vera . [Kiad.] Budapes t Főváros L e 
vé l tá ra . Bp. 1971. 331 p . 13 t. 
(Források Budapes t múl t j ábó l 1.) 

Zolnay Lász ló : Buda fe lszabadí tása . 
Város az időben X X V I . — B u d a 
pest, 1971. 8. sz. 39—41. p. 

Zolnay László: Buda és Pest első fel
szabadí tása . Város az időben 
X X V I I . — Budapes t , 1971. 9. sz. 
38—40. p. 

Budapest he ly tör téne t i kézikönyve. 
Szerk. Gerelyes Ede. [Közrem.] 
(Susits Imre.) [Kiad. a] Hazafias 
Népfront Budapes t i Bizot tság — 
Fővárosi Népművelés i Tanács . Bp. 
Sta t isz t ikai K. [soksz.] 1971. 178 p. 
Bibliogr. 160—172. p . 

[Budapest, VII . ke rü l e t ] Erzsébe tváros . 
Szerk. T i m á r Andor . Kiad. a Bp. 
VII . ker . Tanács V. B. [1970.] 362 
p. 17 t. 

Eperjessy K á l m á n : Csanád megye az 
első ka tona i felvétel /1782—1785,/ 
idején. (Kiad. a Makói Város Ta 
nács.) Makó, Szegedi ny. 1971. 
33 p . 
/A Makói Múzeum füzetei 7./. 

Tamási Mihá ly : Válogatot t d o k u m e n 
t u m o k Csongrád megye m u n k á s 
m o z g a l m á n a k tör téne téből . — P á r t 
élet, 1971. 3. sz. 41. p . 

Bóna I s t v á n : A népvándor l á s kora 
Fejér megyében . Székesfehérvár , 
Fe jé r m. ny. 1971. 94 p . 
/Fe jé r megye tö r téne te . I. Fe jér 
megye tö r téne te az őskortól a hon 
foglalásig.!/. 

Érszegi Géza: Fejér m e g y é r e vonatkozó 
oklevelek a székesfehérvár i keresz
t e skonven t magán levé l t á r ában , 
1193—1542. (Fejér megyei tör ténet i 
évkönyv 5. Székesfehérvár , 1971.) 
177—263. p. 
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Győr. Várostörténeti tanulmányok. 
(Szerk. Dávid Lajos, Lengyel Alfréd, 
Z. Szabó László. Kiad. Győr, [Vá
rosi] Tanács.) Győr, Győr-Sopron 
m. ny. 1971. 603 p. 

Lengyel Alfréd: Győr megye történe
tének írásos emlékei. /1919—1945./ 
(Dokumentumgyűjtemény.) Győr, 
Győr-Sopron m. ny. 1971. 119 p. 

Szűcs Ernő: Helytörténet és munkás
mozgalomtörténet Hajdú-Biharban. 
(Tanulmányok és források Hajdú-
Bihar megye munkásmozgalmának 
történetéhez. Debrecen, Szabadság 
ny. 1971.) 

Hajdúdorog története. Szerk. Komoró-
czi György. [Debrecen], Békés m. 
ny. 1971. 341 p. 
(Hajdú-Bihar megyei múzeumok 
közleményei 13.) 

Nagy Sándor: Harcban született egység. 
/A demokratikus ifjúsági mozgalom 
története Heves megyében. 1944— 
1950./ Kiad. a KISZ Heves Megyei 
Bizottsága. Eger, Heves m. ny. 
[1971.] 156 p. 

Bakács István: Hont vármegye Mohács 
előtt. 
[Közread, a] (Magyar Országos Le
véltár.) Bp. Akad. K. 1971. 479 p. 
1 térk. 

Tóth János: Helytörténeti kutatómun
ka a Jászságban. (Könyvtár és mű
velődés. A Jászberényi Járási és 
Városi Könyvtár Értesítője. 1. 1966 
—1970. Jászberény, FSzEK soksz. 
1971.) 

Katona István Társaság tanulmányai 
Kalocsáról. Szerk. Czajtányi István. 
Kalocsa, KPV soksz. 1971. 321 p. 
3 t. 
Bibliogr. 279—293. p. 

Dokumentumok a Nógrád megyei bá
nyászok életéről és harcáról. 1919— 
1944. (összeáll. Csabai József.) [Sal
gótarján] TIT [soksz./ 1971. 276 p. 
/Válogatott dokumentumok Nógrád 
megye munkásmozgalmának törté
netéből 1./ 

Szendrey István: A nyírség—tiszaháti 
hajdúság. — Szabolcs-Szatmári 
Szemle, 1971. 3. sz. 35—51. p. 

Laky Rezső: O st j jy asszony f ai fogoly
tábor és temető története. Szemta
núk személyes élménye és írásos 
dokumentáció alapján. (Kiad. a Vas 
Megyei Népművelési Tanácsadó.) 
Celldömölk, Vas megyei Moziüzemi 
Váll. [Söksz.] 1971. 33 p. 

Csépány István: Pásztó története. 
(Helytörténeti tanulmányok és kró
nikák a felszabadult Magyarország 
történetéből. Bp. Zrínyi ny. 1971.) 

Környei Elek: A történelmi emlékezés 
méltó helyévé tegyük Pusztaszert. 
Jegyzetek Erdei Ferenc kezdemé
nyezéséről. — Magyar Nemzet, 1971. 
188. sz. 5. p. 

Németh István: Adalékok a sárvári 
munkásság helyzetéhez és munkás
mozgalmának fejlődéséhez, 1905— 
1932. — A Politikai Főiskola Köz
leményei, 1971. 2. sz. 73—88. p. 

Somogy megye múltjából. Szerk. Ka
nyar József. [Kiad. a] (Somogy Me
gyei Levéltár.) Kaposvár, 1970. 272 
p. 7 t. 
/Levéltári évkönyv 1./ 

Csatkai Endre: Sopron. (Szerk., sajtó 
alá rend. Dávid Ferenc.) Bp. Kép-
zőműv. Alap, 1971. 157 p. 

Erdei Ferenc: Város és vidéke. [Sze
ged.] Bp. Szépirod. K. (1971.) 444 
p. 14 t. 

Tápé története és néprajza. (Szerk. 
Juhász Antal. [Közrem.] Ilia Mi
hály.) [Kiad. a] Tápéi Községi Ta
nács, (Tápé,) Szegedi ny. 1971. 911 
p., 2 t., 1 térk. mell. 

Dobos Ilona: Tarcal története a szó
hagyományban. Bp. Akad. K. 1971. 
178 p., 4 t. 

Cseppentő Miklós: Tiszaroff története. 
[Kiad. a] Tiszaroffi Községi Tanács. 
Szolnok, Damjanich Múzeum [soksz.] 
1971. 311 p., 10 t. 
/A Damjanich János Múzeum köz
leményei 28—30./ 

Tanulmányok a Magyar Tanácsköztár
saság Zala megyei történetéből. 
Szerk. Balázs Béla, Kovács Ferenc. 
Kiad. az MSZMP Zala Megyei Bi
zottság. Zalaegerszeg. Zala m. ny. 
1971. 396 p., 3 t. 
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MAGYARORSZÁG HADTÖRTENELME A HONFOGLALÁSTÓL A XIX. 
SZÁZADIG 

Magyarország története. 1—2. köt. 3. 
kiad. (Szerk. Molnár Erik, Pamlényi 
Ervin, Székely György. Bp.) Gondo
lat, 1971. 

Magyarország története képekben. 
Szeťk. Kosáry Domokos. Bp. Gon
dolat, 1971. 750 p. 

Cyőrffy György: Dem Gedächtnis Ste
phans, des ersten Königs von Un
garn. [I. István magyar király.] — 
AH, 1971. 1—2. sz. 1—11. p. 

Győrffy György: Koppány lázadása. 
(Somogy megye múltjából. Kapos
vár, 1970.) 5—30. p. 
/Levé]tári évkönyv 1./ 

Képes Krónika. (A magyarok régi és 
legújabb tetteiről, eredetükről és 
növekedésükről, diadalaikról és bá
torságukról. /1358./ [Chronicon Pic-
tum. Chronica de gestis Hungaro-
rum.] Ford. Geréb László. — [Füg
gelék] Csapodiné Gárdonyi Klára: 
A képek leírása és magyarázata. 
Jegyz. Mezey László.) Bp. Magyar 
Helikon — Európa, 1971. 197 p. 

Borosy András: A telékkatonaság és a 
parasztság szerepe a feudális ma
gyar hadszervezetben. Bp. Akad. K. 
1971. 131 p. 
/Értekezések a történeti tudományok 
köréből. U. S. 60./ 

A hadművészet útjain. Mohi, 1241. áp
rilis 11—12. — Lobogó, 1971. 36. sz. 
10. p. 

A hadművészet útjain. Amiért délben 
a harang szól. Nándorfehérvár, 
1456. július 21—22. — Lobogó, 1971. 
33. sz. 10. p. 

Nemeskürty István: Krónika Dózsa 
György tetteiről. — Magyar Hírlap, 
1971. 358. sz. 24—25. p. 

Eötvös József: Magyarország 1514-ben. 
[Történelmi] regény. (Jegyz. Düm-
merth Dezső.) Bp. Szépirod. K. 
1971. 618 p. 

Lengyel Balázs: A török Magyarorszá
gon. Magyarország a XVI—XVIT. 
században. Bp. Móra K. 1971. 159 
p. 4 t. 
/Képes történelem./ 

A hadművészet útjain. Mohácsi csata. 
1526. augusztus 29. — Lobogó, 1971. 
34. sz. 10—11. p. 

Megemlékezés a mohácsi csatavesztés 
445. évfordulójáról. — Magyar Hír
lap, 1971. 241. sz. 3. p. 

Gerő Győző: A török uralom kezdete. 
— Budapest, 1971. 4. sz. 39—41. p. 

Szántó Imre: A Temesvidék és a Ma
ros-völgy várainak török uralom alá 
jutása 1552-ben. — Sz, 1971. 1. sz. 
16—56. p. 

Lengyel Balázs: Mi a történelmi igaz
ság az Egri csillagokban? — Ma
gyartanítás, 1971. 6 sz. 250—257. p. 

Szigetvári várkapitányok levelezése. 
1550—1561. Horváth Márton, Kere-
csényi László, Farkasic Gergely, 
Horváth Márk [levelei.] (Szerk. és 
bev. Molnár Imre. [Latinból ford.] 
és Horváth Márk életrajzát írta Pa
taki János. Szigetvár, Baranya m. 
Tanács [soksz.] 1971. 103 p. 

Angyal Endre: Szigetvár, Horváth 
Márk és a végvári világ. — Bara
nyai Művelődés, 1971. 4. sz. 114— 
119. p. 

Szebelkó Imre: Se pénz, se posztó. — 
Szigetvári várkapitányok sirámai. — 
Lobogó, 1971. 45. sz. 5. p. 

Ruzsás Lajos—Angyal Endre: Cserenko 
és Budina. — Sz, 1971. 1. sz. 57—69. 
P. 

Tóth István: Cserenko vagy Baboneg? 
— Baranyai Művelődés, 1971. 4. sz. 
111—113. p. 

Horváth Ferenc: A kanizsai határőr
vidék nemzetiségei és a török ve
szély. — \ a s i Szemle, 1971. 4. sz. 
555—563. p. 

Degré Alajos: Megyei közgyűlések a 
XVI—XVII. századi török háborúk 
korában. (Tanulmányok a magyar 
helyi önkormányzat múltjából. Bp. 
Közgazd. és Jogi K. 1971.) 

Izsépy Edit: Rablevelek a váradi tö
rök börtönből. (Az Egyetemi Könyv
tár évkönyvei. 5. köt. 1970. Bp. 
Szegedi ny. 1971.) 315—326. p. 

Benda Kálmán—Kenéz Győző: Barbia-
no generális jelentése a Bocskai
szabadságharc első hónapjairól. (A 
Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 
1969—1970. Debrecen, 1971.) 155— 
179. p. 1 t. 

Marosi Endre: Megjegyzések az 1664. 
évi hadjárat és a vasvári béke ér
tékeléséhez. — HK, 1971. 1. sz. 107 
—128. p. 

A hadművészet útjain. Buda vissza
foglalása, 1686. június 18—szeptem
ber 2. — Lobogó, 1971. 35. sz. 10. p. 
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J énei Károly: Székesfehérvár körülzá
rása és visszafoglalása 1688-ban. 
(Fejér megyei történeti évkönyv. 5. 
Székesfehérvár, 1971.) 7—21. p. 

Kiss József: Jászkunok a Rákóczi-
szabadságharcban. — TSz, 1971. 
1—2. sz. 35—38. p. 

Várkonyi Ágnes, R. : Sopron vármegyé
nek szóló pátens a fegyverre kelt 
jobbágyok felszabadításáról 1704 
elején. — SSz, 1971. 4. sz. 348—351, 
P-

Mikó Sándor: Rábaközi kép a kuruc-
labanc háború idejéből. — SSz, 1971. 

1. sz. 29—40. p. 
Tardy Lajos: Rákóczi és a „gyorgyiá-

nusok". — Ország Világ, 1971. 41. 
sz. 18. p. 

Takáts László: Hadigondozás a Rákó
czi-szabadságharc idején. — Horv, 
1971. 4. sz. 290—304. p. 

Takáts László—Takáts Endre: Lang Ja-, 
kab Ambrus, a kuruc hadsereg tá
bori főorvosa. — Horv, 1971. 1. sz. 
57—73. p. 

Kosáry Domokos: Napóleon és Magyar
ország. — Sz, 1971. 3—4. sz. 545— 
629. p. 

Andics Erzsébet: Metternich, Napóleon 
és a „magyar kérdés". — Valóság, 
1971. 1. sz. 63—71. p. 

Vita Magyarország kapitalizmuskori 
fejlődéséről. Szerk. Spira György. 
Bp. Akad. K. 1971. 251 p. 
(Értekezések a történeti tudomá
nyok köréből. U. S. 55.) 

összeállították : 
Molnár Éva 

Viniczai István 
Windisch Aladárné 
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TANULMÁNYOK 

MAGYAR HAZAFIAK A SZOVJET PARTIZÁNOK SORAIBAN 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN 

V. N. ANDRIANOV 

A Nagy Honvédő Háború folyamán sok magyar hazafi küzdött a 
szovjet partizánalakulatokban: magyar antifasisztákkal találkozhat
tunk a Brjanszk környéki, bjelorussziai és ukrajnai partizánosztagok
ban; országunk megszállt területein tevékenykedtek Sz. A. Kovpak, 
Sz. F. Malikov, M. I. Naumov, N. A. Prokopjuk híres magasabbegysé
geiben és más szovjet partizánalakulatok tagjaként; a szovjet partizá
nokkal vállvetve harcoltak a magyarok a fasiszták ellen Lengyelor
szág, Csehszlovákia és saját hazájuk területén. 

A különböző országok antifasisztái más népek partizánmozgalmai
ban való részvételükkel fényes bizonyítékát adták az európai ellen
állási mozgalomban tevékenykedő harcosok nemzetközi szolidaritá
sának. Nemzetközi egységük és szolidaritásuk alapja a nemzeti felsza
badító harc antifasiszta jellege volt. Az ellenállási mozgalomban meg
mutatkozó nemzetközi összefogás érzésének a harc közös politikai célja 
és azon néptömegek osztályjellegű szolidaritása volt az alapja, akik arra 
törekedtek, hogy megszabaduljanak a fasizmus szörnyűségeitől és meg
valósítsák a társadalmi igazságosságot, szabadságot és testvériséget. 

A harc céljainak közössége, az osztályjellegű szolidaritás, a kölcsönös 
baráti segítségnyújtás, a partizánerők nemzetközi összetétele meggyő
zően cáfolja néhány burzsoá történész állítását az ellenállási moz
galom „apolitikus" voltáról, továbbá arról, hogy a mozgalomra jel
lemző demokratizmus és antifasizmus nem törvényszerű, hanem kí
vülről bevitt jelenség. 

A különböző országok kommunistáit, miközben igazi hazafiakként 
hősiesen védték a nemzeti érdekeket, mindig — megingathatatlanul 
— a proletár nemzetköziség elvei vezérelték. A hazájuk védelméért 
folytatott hazafias harcot ők a nemzetközi antifasiszta felszabadító 
mozgalom alkotórészének tekintették. A kommunisták fáradhatatlanul 
hirdették, hogy a közös ellenség, a fasizmus elleni harcban nélkülöz
hetetlen valamennyi ország dolgozóinak szolidaritása. 

Éppen ezért nem véletlen, hogy a második világháború éveiben több 
ország partizánosztagaiban különböző nemzetiségű antifasiszták har
coltak vállvetve a hitleristák ellen. 

A fasizmus elleni harc internacionalista jellege világosan megmutat-
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kozott már a Spanyol Köztársaság védelméért vívott küzdelmekben is. 
Éppen spanyol földön ütközött a fasizmus először olyan fegyveres 
ellenállásba, melyben aktív részt vállalt több — franciákból, csehek-
ből, lengyelekből, belgákból, olaszokból, oroszokból, jugoszlávokból, 
amerikaiakból, angolokból, németekből, bolgárokból és számos más 
nép képviselőiből alakult — nemzetközi brigád. Nagy részt vállaltak 
e harcban a magyar kommunisták is. A magyar önkéntesekből 1200L 

harcost számláló zászlóalj jött létre. A zászlóalj a 12. nemzetközi 
dandár állományában harcolt; a dandár parancsnoka az ismert magyar 
író, az oroszországi polgárháború hőse, Zalka Máté (Lukács tábornok) 
volt. Az egész haladó emberiség érdekeit védelmezve a magyar nép 
600 legjobb fia adta életét Spanyolországban a fasiszták elleni har
cokban.2 

Az első napoktól kezdve, amikor Németország hitszegő módon meg
támadta a Szovjetuniót, a magyar antifasiszták országuk fasiszta 
kormányának megdöntéséért, különbéke megkötéséért, a demokra
tikus Magyarország megteremtéséért folytatandó harcra buzdítottak. 
A háborúellenes és antifasiszta harc élcsapata a Kommunisták Ma
gyarországi Pártja volt. A KMP Központi Bizottsága 1941. június 
28-án és szeptember 1-én tartott ülésein határozatokat fogadott el, 
amelyekben megállapította, hogy a hitleri agresszió a legnagyobb ve
szélyt jelenti a magyar dolgozók számára. A KMP KB-a aláhúzta, 
hogy a magyar népnek érdeke a szovjetellenes háború beszüntetése, 
s elhatározta, hogy egész munkáját a fő feladatok megoldásának ren
deli alá. Ezek: Magyarország felszabadítása a német imperialista el
nyomás alól, a német hadsereg kiűzése az országból és a Szovjetunió 
elleni háború beszüntetése. 

Nem volt tehát véletlen jelenség, hogy a fasizmus ellen harcoló 
szovjet partizánok soraiban magyar hazafiak is küzdöttek. Ez logikus 
folytatása volt a KMP internacionalista politikájának abban a küzde
lemben, amelyet népe szocialista holnapjáért folytatott. Ez a harc 
még a teljes illegalitás körülményei közt, a Magyar Tanácsköztár
saság 1919-ben elszenvedett veresége után sem szűnt meg. 

Magyarország fiai különböző utakon kapcsolódtak be a Szovjet
unió megszállt területein folyó partizánharcokba. Voltak közöttük 
politikai emigránsok, katonaszökevények, katonák, akiket szovjet par
tizánok ejtettek fogságba, börtönből és koncentrációs táborokból szö
kött politikai foglyok, s voltak olyan magyarok is, akik fogságba esés 
után antifasiszta iskolát végeztek. 

A magyar hazafiak közül a szovjet partizánosztagokban az első har
cosok a politikai emigránsok voltak. A politikai üldöztetések, meg
torló intézkedések még a második világháború előtt arra kényszerí
tet tek sok ezer magyart, hogy emigráljanak országukból. Ezen kívül 
magyar állampolgárok ezrei hagyták el a hazát a szegénység és a 
munkanélküliség miatt. 

1 V. Fomin: Vengerszkaja Narodnaja Armija. Moszkva, 1965., 16. o. 
2 Antifasisztkoe dvizsenyie Szoprotyivlenyija v sztranah Evropü v godü vtoroj mirovoj 

vojnü. Moszkva, 1962., 259. o. 
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A külföldön élő magyar antifasiszták nem tar that ták magukat 
távol más népeknek a reakció sötét erői ellen vívott harcától. Haza
fias, internacionalista kötelességüknek tekintették harcolni a nácizmus 
ellen abban az országban, ahová a körülmények vetették őket. Az 
egyik, vagy másik ország területén folytatott antifasiszta küzdelem 
számukra egyszersmind a magyar nép szabadságáért vívott harcot 
jelentette. 

Az elsők között lépett a szovjet partizánok soraiba Földes Pál, aki 
magyar politikai emigráns volt. Még 1926-ban belépett a KMP-be. 
Aktív politikai tevékenységéért 1930-ban letartóztatták és előbb 4 és 
fél, majd 5 év törtönbüntetésre ítélték. A börtönben letöltött 10 év 
után illegálisan a Szovjetunióba érkezett. 1941 októberében, amikor a 
hitleristák Moszkvához közeledtek, önként belépett abba a katonai 
egységbe, amely részt vett a világ első szocialista államának főváro
sáért vívott csatában. 1942-ben azzal a kéréssel fordult a parancsnok
sághoz, hogy irányítsák őt egy partizánosztaghoz az ellenség hátába. 
Kérését teljesítették. 1942 szeptemberétől 1943 júliusáig Földes a 
brjanszki partizánalakulatok állományában működött, amelyeknek 
harci dicsősége már abban az időben nemcsak a Szovjetunióban, 
hanem külföldön is visszhangzott. Itt sok harctevékenységben vett 
részt, és bomlasztó munkát végzett a partizánok ellen megtorló akció
kat folytató magyar katonai egységek soraiban. 1943 októberében 
Földes Pált ismét az ellenség arcvonala mögé küldték, ahol a szovjet 
partizánokkal vállvetve 1944 márciusáig harcolt a hitleristák ellen. 
A parancsnokságtól kapott feladatok teljesítésében Földes Pál bátor, 
energikus és kezdeményező harcosnak bizonyult. A partizánharcban 
tanúsított érdemeiért szovjet állami kitüntetésekben részesült. 

Néhány magyar antifasisztát, politikai emigránst a háború idején 
mélyen az ellenség hátában vetettek be. Közülük mindenekelőtt a 
magyar nép hős fiát, Pataki Ferencet szeretném megemlíteni.3 

Pataki a Nagy Honvédő Háború kezdetén nem egyszer fordult a 
párt- és állami szervekhez azzal a kéréssel, hogy a fronton, vagy az 
ellenség hátában harcolhasson. 1943. augusztus 18-án ejtőernyős 
szervező csoport parancsnokaként a Kárpátokban dobták le azzal a 
feladattal, hogy a csoportjára építve hozzon létre partizánosztagot, 
létesítsen kapcsolatot a helyi partizánalakulatokkal és antifasiszta il
legális szervezetekkel, aktivizálja a lakosságot a hitleristák elleni 
fegyveres harcra, s a szovjet hadsereg érdekében folytasson felderítő" 
munkát. 

3 Pataki Ferenc 1892-ben munkáscsaládból született. 1915-ben, az osztrák—magyar had
sereg katonájaként az orosz csapatok fogságába esett. A Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom után Krasznojarszk városában nagy agitációs és propaganda tevékenységet folytatott 
annak érdekében, hogy a hadifoglyok a szovjethatalom mellé álljanak és belépjenek a Vö
rös Gárdába, valamint az internacionalista brigádokba. Aktívan harcolt a forradalom ellen
ségeivel szemben, közvetlenül részt vett a szibériai harcokban. A fehérek kétszer ítélték go
lyó általi halálra. 1918-ban belépett az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Pártba. A Cserem-
hovo-i medence bányász partizán druzsinái törzsének főnöke lett. Részt vett Kolcsak foglyul 
ejtésében, s ezért harci díszfegyverrel tüntették ki. Kolcsak bandáinak likvidálása után a 
Cseremhovo-i medence Katonai-forradalmi Bizottságának elnöke volt. Az elkövetkező évek
ben az ellenforradalom, a banditizmus elleni harc területein harcolt, s 1923-tól kezdve a nép
gazdaság különböző vezető pozícióiba helyezték. 
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Pataki Ferenc csoportja — a feladatnak megfelelően — rövid idő 
alatt széles körű kapcsolatot létesített Huszt—Munkács körzetében az 
antifasiszta illegális harcosokkal. A helyi lakosság ruhával, élelmi
szerrel segítette a partizánokat, búvóhelyül szolgáló lakásokat bocsá
tott rendelkezésükre, személyi iratokkal, élelmiszer] egyekkel látta el 
őket. Sok hazafi csatlakozott hozzájuk. Az 1944-es év kezdetére Pataki 
csoportja 190 tagot számláló osztaggá nőtt. A lakosok százai a partizá
nok összekötőiként aktívan hajtották végre a megbízásokat és értékes 
felderítési adatokat szereztek. Az osztag harcosai megtámadtak kisebb 
ellenséges katonai és csendőri alakulatokat, diverziót és szabotázst 
szerveztek, politikai munkát folytattak a lakosság között. 

1943 októberében Pataki Ferenc az osztag egyik rádiósával Buda
pestre települt azzal a céllal, hogy a felderítő tevékenység hatókörét 
kiszélesítse. A magyar munkásosztály legjobb fiainak segítségére tá
maszkodva itt 1944 márciusáig működött. Ezzel egyidejűleg Pataki 
Ferenc — összekötőn keresztül — továbbra is irányította az általa 
létrehozott, a Kárpátokban tevékenykedő partizánosztagot. 

1944 februárjában Huszton a csendőrök — Rác4 nevű ügynökük 
segítségével — körülfogták a partizánokkal kapcsolatot tartó Logajdo 
család házát, ahol ebben az időben a Pataki-osztag felderítői tartóz
kodtak. Az összecsapás során a Logajdo család három tagját és három 
partizánt megöltek, néhány partizánt elfogtak. Tömeges letartóztatá
sok kezdődtek. Pataki Ferenc osztagának feladásában aljas szerepet 
játszott a volt görögkatolikus pap, Kosel. A horthysták csupán a huszti 
járásban több mint 600 embert tartóztattak le, 34 partizánt kivégez
tek. 1944. március végén Budapesten Pataki Ferencet és segítőinek 
egy csoportját is letartóztatták. 

Pataki Ferenc a vizsgálat ideje alatti kínzások ellenére semmit sem 
vallott az ellenségnek, és mindvégig hű maradt a Szovjetunióhoz. 
A halálos ítélet kimondása után is rendíthetetlen maradt. Hozzátarto
zóinak a börtönből küldött egy levelében a következőket írta: „Na
gyon sajnálnám, ha nem láthatnálak többé benneteket. Ebben az 
esetben éljetek helyettem is, és tegyetek mindent úgy, ahogy én 
tettem volna, amikor az élet megköveteli az embertől a teljes szívet, 
és tiszta bátor l e l k e t . . . 

Általában nem szomorkodom, és ha hamarosan meg kell halnom, 
nyugodtan várom azt az ó r á t . . . " 

1944. november 4-én az ítéletet Sopronban végrehajtották. Ebben 
a városban avatták fel 1969-ben a magyar nép hős fia, a halhatatlan 
kommunista Pataki Ferenc emlékművét. 

A politikai emigránsok mellett több, a magyar hadseregből önként 
átállt katona is harcolt a szovjet partizánok soraiban. Az 1942-es év 
elején a brjanszki erdőkben állt át a partizánokhoz a kommunista 
Major József, aki a harci bevetések során bátorságával és hősiességé
vel tűnt ki. „A boldog életért harcolok — mondta Major József —, 

4 Rác a későbbiek folyamán együtt szökött a visszavonuló német fasiszta csapatokkal. 
Jelenleg az USA-ban él. 
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a hitlerista rabtartók és kapitalisták nélküli Magyarországér t . . . Es
küszöm, hogy addig fogom pusztítani a fasiszta bitangokat, amíg 
kezem bánni tud a géppisztollyal, és szemeim látnak."3 

1942 júliusában Sztaraja Guta faluban önként átállt Sz. A. Kovpak 
partizán magasabbegységéhez 40 magyar katona és munkaszolgálatos. 
1943 végére ebben a magasabbegységben már 100 magyar harcolt. 
Különösen kiemelkedett közülük a kommunista Tóth József, aki kez
detben egy partizáncsoportot vezetett, majd zászlóalj politikai biztos 
lett. A magasabbegységben hősi tetteivel vált híressé ez a félelmet 
nem ismerő magyar hazafi. A Lengyelország területén való portyázá
sok idején, 1944. március 20-án, a Nyugati Bug folyón való átkeléskor 
Tóth József elvtársai visszavonulását fedezte. Egyedül maradva gép
puskájával, az utolsó töltényig harcolt a fasisztákkal. A hősi halált 
halt partizán zsebében talált noteszban a következő bejegyzés volt 
olvasható: „Én büszke vagyok arra, hogy a magyar nép fia vagyok. 
Az a nagy tisztesség és szerencse jutott osztályrészemül, hogy védel
mére kelhetek második hazámnak — Oroszországnak. Az ő ellensége 
— a mi ellenségünk. Oroszországért harcolva közelebb hozom a ma
gyar nép felszabadulásának napját. Milyen kár, hogy nem minden 
honfitársam érti ezt meg . . . Eljön az idő, hogy megértik . . . Oroszor
szág nélkül Magyarország szabaddá válása lehetetlen."6 

Bátran harcolt a fasisztákkal Pálfi István — az Ukrajna területén 
működő Sz. F. Malikov partizán magasabbegységének katonája. Mint 
sok magyart, őt is erőszakkal sorozták be a rabló hadseregbe. Ko-
rosztyen „környékén szolgált egy építőzászlóaljban. Egyszer a fasiszta 
parancsnokság az építőket is állományába soroló megtorló osztagot 
küldött az erdőbe a partizánok ellen. Az expedíció a partizánok csap
dájába esett. A hitleristák kénytelenek voltak megfutamodni a harc 
színhelyéről. Korosztyenbe visszatérőben a megtorló osztag maradékai 
a város előtt egy vak öregemberrel találkoztak, akit egy kisfiú veze
tett. A vereség hatására felbőszült főhadnagy osztagparancsnok meg
parancsolta, hogy tartóztassák le és akasszák fel őket, mint partizá
nokat. A vak öreg és a kisfiú halála megrázta Pálfit. Kiválasztva a 
megfelelő pillanatot, éjszaka gránátot dobott a főhadnagy szobájába, 
magához vette géppisztolyát és átszökött az erdőben levő partizá
nokhoz. 

Pálfi a partizánok körében mondába illő erejével, bátorságával, 
kezdeményezőkészségével hamar tekintélyt szerzett magának. 1943 
nyarán az ellenséges alegységek ellen sok diverziós akcióban és 
vakmerő támadásban vett részt. Jelentős számú fasiszta katonát sem
misített meg, ellenséges szerelvényt siklatott ki, fasiszta könnyű harc
kocsit robbantott fel, zajtalanul némította el az ellenséges objektumok 
őrségét.7 

1943 tavaszától Belorussziában, a Breszti területen, a Szerdlov-
partizánbrigád tagjaként küzdött Moldoványi Ferenc magyar hazafi. 

5 Novaja i novejsaja isztoria, 1961. 5. szám. 94. o. 
6 Vtoraja mirovaja vojna, III. könyv. Moszkva, 1966., 174. o. 
7 Pod odnlm zpamenem. Moszkva, 1963., 74—79. o. 
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Apja az ellenállás aktív harcosa volt. Moldoványi már az első hadmű
velet során állhatatos és bátor partizánnak bizonyult. A hadműveleti 
terv értelmében az ellenséget aláaknázott mezőre kellett csalogatni és 
ott megsemmisíteni. A támadást az Ivanovszkij kerület Motol nevű 
helységében állomásozó hitlerista egység ellen indították. A partizá
nok egy csoportja — a „csalogató" szerepét játszva — titkon meg
közelítette az ellenséges helyőrséget és tüzet nyitott rá. Mihelyst 
azonban a hitleristák harcrendbe fejlődtek, a partizánok az elaknásí
tott terület mentén megkezdték a visszavonulást. Az ellenség, hogy 
elvágja a partizánok visszavonulási útjait, harckocsikat és gyalogságot 
vezényelt egyenesen a mezőn keresztül. Annak ellenére, hogy néhány 
harckocsi felrobbant az aknákon, a fasiszták tovább üldözték a par
tizánokat, akik a dandár vezetősége által elhelyezett lesállások felé 
vonultak. Itt, a lesben álló csapat harcrendjében Moldoványi Ferenc 
és Szuskó Vladimir hidegvérrel és önuralommal tüzet nyitottak rájuk. 
Az ellenség megtorpant és nagy veszteségeket szenvedett. S amikor 
a partizánok többi géppuskája is bekapcsolódott a tüzelésbe, a fa
siszták meghátráltak. 

Moldoványi Ferenc az ellenség csapatainak elhelyezési körleteiben 
is tevékenykedett. így Ivacevicsi faluban a magyar katonák egy cso
portjával folytatott tárgyalásainak eredményeként sikerült a partizá
nok saraiba állítania 12 magyar katonát, akik bekapcsolódtak a hit
leristák elleni harcba. Velük együtt részt vett a „Sín-háború" néven 
ismert akciókban. Ennek során számos csatát vívott a fasisztákkal. 
Moldoványi Ferencnek drága árat kellett fizetnie bátor cselekedetéért. 
A horthysták, megtudván, hogy Moldoványi átállt a partizánokhoz, ki
végezték feleségét, apját és anyját.8 

A szovjet partizánosztagok soraiban levő magyarok között voltak 
olyan hadifoglyok is, akik nem mindjárt léptek a fasizmus elleni fegy
veres harc útjára. így például a brjanszki partizánok a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 25. évfordulóján fényes akciót hajtottak végre, 
szétverték a Silinka falubeli ellenséges helyőrséget, amelynek Parragh 
őrnagy, egy magyar fasiszta tiszt volt a parancsnoka. Az akció során 
közel félszáz magyart ejtettek fogságba, akiket a Krasznaja Szloboda 
faluban levő partizánbázisra vittek. 

Őszintén megvallva, ezek a katonák különböző beállítottságú em
berek voltak: némelyek megpróbáltak kihívóan viselkedni; néhá
nyan, akiket megmérgezett a fasiszta propaganda, arra számítottak, 
hogy őket mindenképpen agyonlövik; voltak közöttük olyanok is, 
akik még az ételt és az orvosi segítséget sem fogadták el. Ennek a 
partizánalakulatnak abban az időben a már fent említett magyar 
kommunista, Földes Pál volt a tolmácsa. Földes tüzetesen elmagya
rázta honfitársainak, hogy a szovjet partizánok szigorúan betartják 
a nemzetközi törvényeket, hogy a foglyok jövője a saját viselkedé
süktől függ. Ezek a felvilágosítások azonban nemigen hatottak a fog
lyokra. 

8 Uo. 178—187. o. 
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— Szégyenlem magam miattatok a szovjet emberek előtt — mondta 
nekik Földes. — Szégyenlem magam ez előtt a nemes lelkű ember 
előtt, aki úgy bánik veletek, mint gyerekekkel, pedig Usztariban a 
fasiszták felakasztották feleségét, anyját, apját pedig tűzbe dobták. 
Karjaiban halt meg sebesült barátja . . . Lehet, hogy ezt a ti golyóitok 
okozták . . . S most ő reggelit készít nektek, gondoskodik rólatok, szí
vélyesen beszélget veletek.9 

A foglyok hangulata lassan változott, bár maradtak közöttük olya
nok is, akik továbbra is ellenségesen nézték a partizánokat. Sokan 
viszont egyre figyelmesebben hallgatták Földes Pál szavait, kérve őt, 
olvasson fel nekik az újságokból, röplapokból; kérdezősködtek tőle, 
mi a helyzet a frontokon. S íme, egyszer Vaszilij Andrejev, a parti
zánosztag politikai biztosa, miután alapos beszélgetést folytatott min
den fogollyal, ünnepélyesen bejelentette, hogy valamennyien szabadok 
és önmaguknak kell meghatározni saját helyüket a jövőben. S akkor 
az egyik fogoly azt javasolta honfitársainak, hogy ne tekintsék magu
kat foglyoknak, hanem csatlakozzanak a partizáncsaládhoz, hogy har
colhassanak minden nép közös ellensége, a fasizmus ellen. Ez az 
ember Névai László, a jogtudományok doktora volt. A többiek egy
hangúan elfogadták javaslatát. Névai politikai munkás lett egy szov
jet partizánalakulatban. A „Partizán Pravdá"-ban kinyomtatott, földi
jeinek, a magyar katonáknak rendszeresen továbbított levelei igen 
erős fegyvernek bizonyultak az ellenség bomlasztásában, erejének 
gyengítésében. Később Névai László a szovjet hadsereg századosa 
lett. 

A német fasiszták és csatlósaik keleti fronton elszenvedett vere
ségei következtében a magyar hadseregben a bomlás jelei mutatkoz
tak. A szökevények száma növekedni kezdett. A szovjet hadsereg erős 
csapásainak eredményeként az 1942—43. évi téli hadjáratban néhány 
ezer magyar katona és tiszt esett fogságba. A KMP Központi Vezető
ségének Külföldi Bizottsága nagy munkát folytatott a hadifoglyok 
között. Leleplezte a horthysták soviniszta propagandáját, magyarázta 
a háború rabló jellegét, amelyet a 'magyar hadsereg a hitleristákkal 
együtt folytatott. A Külföldi Bizottság hirdette Magyarország hit
lerista blokkból való kiválásának és az antifasiszta koalíció oldalára 
állásának szükségességét. 1943-ban a KMP KV Külföldi Bizottsága 
antifasiszta iskolákat szervezett a hadifoglyok számára. Az itt vég
zettek közül a későbbiek folyamán sokan beléptek a szovjet partizán
osztagokba és a szovjet hazafiakkal egy sorban harcoltak a fasizmus 
ellen. 

Ismeretes, hogy a partizánmozgalom, mint a népi harc egy fajtája, 
amelyet a népek a külső és belső elnyomók ellen az ellenség által 
ellenőrzött területeken folytatnak, különböző formát ölthet. A par
tizánmozgalom legaktívabb és legmeghatározóbb formája a fegyveres 
harc. Sajnos, az ellenállási mozgalom Európa megszállt országaiban 
a Nagy Honvédő Háború kezdetéig, a helyi burzsoázia végzetes nép-

9 Uo. 171—172. o. 
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ellenes politikája miatt, leginkább passzív formákban jelentkezett. 
Később viszont, a szovjet ^hadsereg győzelmeinek hatására, ez a moz
galom mind lendületesebbé, aktívabbá kezdett válni. A Hitler-ellenes 
burzsoá körök azonban még ilyen körülmények között is minden 
módon fékezték a partizánharc fejlődését. 

A fasizmus elleni fegyveres harc fő szervezői a megszállt orszá
gokban a kommunista pártok voltak. Rájuk hárult a feladat, hogy 
leküzdjék a burzsoá ellenállási szervezetek vezetői többségének ma
kacs ellenállását, amikor a megszállók elleni fegyveres harc szüksé
gességének és időszerűségének kérdése került eldöntésre. E szerve
zetek vezetői — a „passzív kivárás" politikáját követve — azt tar
tották, hogy a fegyveres megmozdulások az angol—amerikai csapatok 
megérkezéséig „veszélyesek" és szükségtelenek. E csapatok segítsé
gével remélték országaikban a háború előtti állapotokat visszaállítani. 
A burzsoá ellenállási szervezetek, ha létre is hozták (leginkább kül
földön) harci alakulataikat, elsősorban a hatalom megkaparintására 
akarták őket felhasználni — a háború befejező szakaszában. 

A dolgozó tömegek és a kizsákmányoló osztályok politikai céljai 
a fasizmus elleni harcban messze nem voltak azonosak. Ebből ered 
az antihitlerista burzsoá körök „kivárási" politikája, a félelem népük 
felfegyverzésétől, törekvésük az ellenállás kommunisták vezette bal
oldali erőinek likvidálására. Igaz, a burzsoá ellenállási szervezetek 
néhány katonai csoportja aktívan részt vett az antifasiszta harcokban. 
Ez azonban nem volt tipikus jelenség. Egészében véve a hitleristák 
elleni fegyveres harc — az esetek többségében — az ellenállás burzsoá 
vezéreinek „kiváró" és „visszatartó" politikája ellenére fejlődött. A 
külföldi országok progresszív erőinek a fegyveres harc fejlesztésében 
a Szovjetunió nyújtott segítséget. 

Ez a segítség főleg abban a meghatározó szerepben fejeződött ki, 
melyet a szovjet—német arcvonal játszott, ahol a fasizmus fő erői 
voltak lekötve, ahol a szovjet hadsereg az ellenség legharcképesebb 
hadosztályait őrölte fel. Mindennek tükröződnie kellett a hitlerista 
rendszerek gyengülésén az általuk megszállt országokban; azon erők 
mennyiségének csökkenésén és minőségének romlásán, amelyeket be
vonhattak az „új rend" fenntartására, az antifasiszták elleni megtorló 
akciók folytatására. 

Emellett azonban a Szovjetunió — teljesítve internacionalista kö
telességét — közvetlen segítséget is nyújtott a külföldi országok 
dolgozó tömegeinek a partizánmozgalom fejlesztéséhez: a partizánharc 
specialistáit és a feltétlen szükséges anyagi eszközöket irányította 
ezekbe az országokba. Ezzel a céllal 1944-ben több szovjet partizán
alakulat indult portyára Lengyelország és Csehszlovákia területeire. 
Ezenkívül Közép- és Dél-Kelet-Európa egy sor országában légi úton 
számos szervező csoportot vetettek be. Ezek állományát szovjet par
tizánok és külföldi antifasiszták alkották, soraikban nem kevés magyar 
hazafi is volt. A szervező csoportok állományában magyar politikai 
emigránsok és olyan magyar katonaszökevények is helyt kaptak, akik 
antifasiszta iskolát végeztek és speciális felkészítésben vettek részt. 
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Az egyik ilyen csoport parancsnokának helyettese Zalka András 
volt — az ismert író, Zalka Máté unokaöccse. Zalka András munkás
családból származik, s már 1932-ben, 19 éves ifjúként aktív politikai 
életet kezd a KIMSZ soraiban. 1934-ben belép a kommunista pártba. 
Még ebben az évben letartóztatják kommunista irodalom terjeszté
séért. Háromhónapos börtönbüntetése után folytatja munkáját a for
radalmi és szakszervezeti mozgalomban Budapesten. 1936-ban önkén
tesként Spanyolországba megy, s az egyik nemzetközi brigád tagja
ként részt vesz a fasiszták elleni harcban. 1939-ben a Szovjetunióba 
érkezik, mint politikai emigráns. 

A szervező csoportot, amelynek egyik vezetője Zalka András volt, 
1944 júliusában vetették be Csehszlovákia területén. A harcokban 
Zalka András bátor és kezdeményező parancsnoknak bizonyult. Ak
tívan részt vett a szlovák hadsereg bomlasztásában és a német meg
szállók elleni fölkelés szervezésében. Zalka András nagy munkát 
végzett a szlovák hadsereg katonáiból, tisztjeiből és a helyi lakosság
ból verbuválódó partizánalakulat megszervezésében. A magasabbegy
ség, amelyet az ő szervező csoportjuk hozott létre, hat partizánosztag
ból és egy lovasszázadból állott, s összesen 584 harcost számlált. 

A magyarul, németül, franciául, spanyolul és oroszul beszélő Zalka 
András gyakorta vezetett felderítő csoportokat, amelyeket speciális 
feladatokkal irányítottak az ellenség hátába. Bátorságáért és vakmerő
ségéért szovjet kormánykitüntetésekben részesült. 

Ugyancsak e szervező csoport tagjaként került bevetésre még két 
magyar — Czinna Ferenc és Ács István volt hadifogoly, akik anti
fasiszta iskolát végeztek. 1944 júliusától 1945 februárjáig az ellenség 
hátában működve bátor partizánnak bizonyultak. 

A Szovjetunióból külföldi területre ledobott szervező csoportok lét
száma a helyi hazafiakból és az ellenség szökött katonáiból áltálában 
gyorsan „szaporodtak". Egy idő múlva e csoportok bázisán partizán
osztagok, sőt magasabbegységek jöttek létre. így például az a 19 tagú 
szervező csoport, amely N. V. Volkov vezetésével 1944 szeptemberé
ben csehszlovák területen kezdte meg működését, egy bizonyos idő 
után a mintegy 600 főt számláló „Halál a fasizmusra" partizán
brigáddá nőtt. Érdekes megjegyezni, hogy a brigádnak 416 magyar 
tagja volt. 1944 szeptemberétől 1945 márciusáig a „Halál a fasizmusra" 
brigád partizánjai felrobbantottak 2 hidat, kisiklattak 2 ellenséges 
szerelvényt, megsemisítették az ellenség 315 katonáját és tisztjét, 
körülbelül 40 gépkocsiját és sok más technikáját. 

Az 1944 szeptemberében ugyancsak csehszlovák területre ledobott 
Sz. G. Morozov vezette másik szervező csoportból fejlődött ki a 345 
főt számláló „Bosszúállók" partizánbrigád. A bevetés pillanatában ez 
a csoport mindössze 19 emberből állt. A „Bosszúállók" brigádban 
voltak szlovákok, csehek, magyarok, oroszok, ukránok és más nemzeti
ségek képviselői is. A brigádban 36 magyar szolgált. A megalakítás 
pillanatától a felszabadító szovjet hadsereg csapataival való egyesü
lésig a „Bosszúállók" brigád 34 ütközetet vívott, felrobbantott 3 hidat, 
és 9 nagyszabású szabotázsakciót hajtott végre az ellenség hátában. 
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Az említett brigádokban harcoló magyar partizánokat a parancs
nokság nagyra értékelte. íme néhány idézet a magyar partizánok 
harci jellemzéseiből: a „Bosszúállók" brigád 2. osztagának harcosa, 
Weisz István (született 1919-ben Budapesten) „ . . . 1945. január 15-én 
a magyar hadseregből átállt a partizánokhoz, s belépett az osztagba, 
melyben 1945. március 25-ig harcolt. A partizánosztagban töltött idő
szakban aktívan küzdött a németek ellen. Két alkalommal vett részt 
az ellenség által őrzött objektumok elleni támadásban, a Sztarije 
Gorü falu környéki támadásban és műút aláaknázásában. A csatában 
bátran és vakmerően viselkedett. Fegyelmezett és megbízható .. ." 

Az 1. osztag harcosa Pataki Árpád (született 1922-ben Ajnácskőn, 
feledi járás) ,,. . . 1942-től 1944-ig a magyar hadseregben szolgált. 
Börtönbe zárták háborúellenes propaganda miatt. A börtönből (Banská 
Bystrica) megszökött és 1945. február 1-én a partizánosztagba lépett, 
ahol 1945. március 25-ig tartózkodott. . . Részt vett akciókban, német 
helyőrség elleni támadásban és a partizánkerület védelmében. Min
den esetben bátran tevékenykedett. Kezdeményező . . ." 

A 2. osztag harcosa Róth József (született 1913-ban Kisvárdán) 
„ . . . az osztagba 1945. január 15-én lépett be (a magyar hadseregből 
állt át) és 1945. április 25-ig maradt soraiban. Az osztagban eltöltött 
idő alatt aktívan küzdött a németek ellen. Két alkalommal vett részt 
őrzött objektumok elleni támadásban (vasúti híd és alagút), részt vett 
ellenséges hadoszlop elleni harcban, aláaknázott műutat. Az ő részvé
telével összesen 60 németet semmisítettek meg. A harcokban bátran 
ás merészen cselekedett. Fegyelmezett.. ." 

1944 őszén Csehszlovákia területén magyar hazafiak is működtek 
azokban a partizán magasabbegységekben és osztagokban, amelyeket 
szovjet parancsnokok, P. A. Velicsko, E. P. Voljanszkij, I. D. Dibrova, 
A. Sz. Jegorov, V. A. Karaszev, V. A. Kvitinszkij, V. A. Kuznyecov, 
A. I. Kurov, A. A. Martinov, N. A. Prokopjuk, D. M. Rezuto, A. Sz. 
Szagyilenko, A. A. Sznyezsinszkij, M. I. Sukajev és mások vezettek. 
Sok szökött magyar közvetlenül részt vett a szlovák népi fölkelésben. 
Alá kell húznunk, hogy a Szlovákiában kialakult széles partizánmoz
galom nagy hatással volt az 1. magyar hadsereg szétbomlására. A par
tizánok és a szovjet hadsereg oldalára most már nemcsak kisebb cso
portok, hanem nagy alegységek is átálltak. 

A külföldön működő szovjet partizánalakulatok kiváló harci tulaj
donságokkal rendelkeztek. A szovjet ember határtalan hazaszeretete, 
a fasizmus elleni harc igazságosságának tudata, nagy történelmi misz-
sziójának mély átérzése, rátermettsége, józan paraszti esze, önfelál
dozó készsége az emberiség jövője érdekében, törekvése, hogy erejé
nek maximumát adja az ellenség szétverésének meggyorsításához — 
mindez széles bázist biztosított a partizánharc hatékony eszközeinek 
alkotó alkalmazására. A magyar hazafiak, akik a szovjet partizánok
kal együtt ténykedtek az ellenség hátában, elsajátították szovjet baj
társaik gazdag harci tapasztalatait, megtanulták tőlük a partizánharc 
művészetét. Mindez emelte azoknak a partizánalakulatoknak a harc
készségét, amelyeknek zömét magyar antifasiszták alkották, és létre-
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hozta a feltételeket, hogy működési területüket közvetlenül Magyar
országra helyezzék át. 

1944 őszén a Fábry József és Nógrádi Sándor vezette partizánoszta
gok, amelyek a Szlovákiában földetért szervező csoportokból nőttek 
ki, átlépték Magyarország határait. Ezek az osztagok a helyi lakos
ságból és a magyar hadsereg szökött katonáiból tovább gyarapodtak, 
így például, a Fábry vezette osztag létszáma Magyarország területén 
300 főre nőtt. A harcokban szén osztag partizánjai 340 fasisztát sem
misítettek meg és kb. 100 embert ejtettek fogságba.10 

A magyar kommunista mozgalom aktív személyisége, Nógrádi Sán
dor által vezetett osztag, amely a salgótarjáni szénmedence területén 
működött, hamarosan 450 harcost számlált. Hozzá csatlakoztak az itt 
már működő partizáncsoportok is. Ez lehetőséget adott az ellenség 
nagy alegységeivel szemben folytatandó harcra. így Abroncsospusz
tánál — kétnapos csatában — Nógrádi Sándor osztagának partizánjai 
megfutamítottak egy SS megtorló zászlóaljat.11 

Aktívan tevékenykedett a magyar antifasiszta harcos Úszta Gyula 
vezette partizánosztag is. Ez az osztag az 1944. augusztus 8-án a Kár
pátokban bevetett szervező csoportból fejlődött ki. Hamarosan csatla
kozott hozzájuk egy másik osztag is, amelyet I. G. Priscsepa szovjet 
parancsnok vezetett. Valamivel több, mint két hónap alatt Úszta 
Gyula osztagának létszáma 28 főről 158 főre nőtt. Ezen kívül sok 
hazafi segítette a partizánok működését felderítésekkel, az osztag 
anyagi ellátásával, illetve a partizánok és az illegalitásban élők közötti 
kapcsolat fenntartásával. 

Az Úszta Gyula vezette osztag az 1703—171 l-es magyar nemzeti 
felszabadító harc vezetőjének, Rákóczi Ferencnek a nevét viselte. A 
harctevékenység két hónapja alatt az osztag partizánjai 7 katonai 
szerelvényt siklaftak ki, vasúti hidat robbantottak, 1064 ellen
séges katonát és tisztet tettek harcképtelenné. 1944 októberében a 
Rákóczi-osztag 10 napos harcot folytatott a felszámolásukra bevetett 
erőkkel; a harcok során a horthysták és hitleristák néhány száz halott 
és sebesült katonát, valamint tisztet vesztettek.12 S bár ennek az osz
tagnak korlátozott létszáma volt, a magyar tábori csendőrség jelenté
seiben mint „partizánezred" szerepelt. 

1944 nyarán 11 szovjet—magyar szervező csoportot dobtak le Ma
gyarország területére 166-os összlétszámmal.13 1944 végére pedig a 
partizánosztagok, amelyek Magyarországon működtek, már 2500 főt 
számláltak.14 A horthysták kezén levő területeken harcoló partizán
osztagok gerincét a szovjet hadsereg oldalára átállt magyar katonák 
alkották, míg a vezető magot azok a magyar kommunisták és haza
fiak képezték, akiket a Szovjetunióban az antifasiszta iskolákon ké
szítettek fel. A szovjet—magyar partizán szervező csoportok döntő 
többségét a Partizánmozgalom Ukrán Törzsén keresztül vetették be 

10 Nemes Dezső: Magyarország felszabadulása. Budapest, I960., 132. o. 
11 V. Fomin: i. m. 24. o. 
12 Antifasisztkoe dvizsenyije Szoprotyivlenyija . . . 288. o. 
13 Vtoraja mirovaja vojna . . . 174. o. 
14 Nemes Dezső: i. m, 141. o. 
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Magyarországon. Voltak esetek, amikor a szovjet partizánalakulatok 
parancsnoksága saját elhatározás alapján küldött magyarokat hazá
jukba, hogy szervezzék a fegyveres harcot. így az Sz. A. Kovpak 
vezette magasabbegység kárpáti portyája alkalmával a magyar par
tizánokat hazaengedték, hogy országuk területén bontakoztassák ki a 
partizántevékenységet.15 

A fasizmus ellen a szovjet emberekkel vállvetve harcoló magyar 
hazafiak életükkel és vérükkel bizonyították az internacionalizmushoz 
való hűségüket. E harcokban erősödött a szovjet és a magyar nép 
közötti barátság, erősödött a nemzetközi szolidaritás eszméje. 

A második világháború idején külföldön harcoló antifasiszták rész
vétele az ellenállási mozgalomban — ezen belül a partizánmozgalomban 
— még nincs eléggé feldolgozva. A harcokat vezető kommunista pár
tok — a fasiszta terror körülményei között — illegalitásban működve 
nem őrizhették meg a szükséges dokumentumokat. A konspiráció 
érdekében gyakran egyáltalán nem készítettek részletes dokumentá
ciót. A partizánalakulatok harctevékenységének körülményei szintén 
minimálisra csökkentették a tények és események dokumentálásának 
lehetőségét. A harci akciók1 során emellett sok igen fontos irat tönkre
ment, vagy maguk a partizánok semmisítették meg azokat. Néhány 
forrást pedig sikerült az ellenségnek megkaparintania, amelyeknek 
még nem akadtunk nyomára. 

Elmondhatjuk azonban, hogy a szovjet és külföldi irodalomban 
jelentek meg munkák, memoárok az ellenállási mozgalom történeté
ről, amelyek internacionalista szellemben világítják meg a különböző 
népek antifasisztáinak részvételét az országuk határain túli partizán
harcban. A vázolt körülmények aláhúzzák, hogy e probléma kutatásá
ban még messze nem merítettünk ki minden lehetőséget. A jövőben 
még bizonyára sok jó könyv emlékezik meg a magyar nép legjobb 
fiairól, akik a szovjet partizánok soraiban és más népek ellenállási 
mozgalmában harcoltak a fasizmus ellen. 

Ez a téma nem veszti el aktualitását, amíg léteznek kizsákmányoló 
osztályok. A szolidaritás az emberek között — az alapelv, amelyért 
mindig harcoltak a kommunisták — mindenütt visszhangra talál, 
ezért nem véletlen, hogy az imperialisták minden módon igyekeznek 
aláásni a kommunista és munkáspártok tekintélyét, megpróbálják 
eltitkolni az ellenállási mozgalom lényegét, össznépi jellegét és nem
zetközi gyökereit. 

Napjainkban az internacionalizmus erősíti a népek egyre növekvő 
ellenállását az új világháború kirobbantásával szemben. Osztályellen
ségeink nem alap nélkül félnek országuk népének béke- és szabadság
mozgalmaitól. Attól tartanak, hogy háború esetén ez a mozgalom a 
harc fegyveres formájává változhat, melynek célja saját kormányaik 
megdöntése, a szociális elnyomás és egyenlőtlenség eltörlése olyan 
társadalom felépítése érdekében, amely kiirtaná a háború okait és 
boldog jövőt biztosítana az egész emberiségnek. 

15 Sz. V. Rudnyev: Scsodennik pro Karpatszkij rejgy. Kijev, 1949., 69. o. 
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В. Н. АНДРИАНОВ: 

ВЕНГЕРСКИЕ ПАТРИОТЫ В РЯДАХ СОВЕТСКИХ ПАРТИЗАН 
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Резюме 

В период Великой Отечественной войны многие венгерские патриоты сражались 
в советских партизанских отрядах против гитлеровского фашизма и его приспешни
ков. Мы можем встретиться с венгерскими антифашистами в партизанских отрядах, 
действовавших в районе Брянских лесов, в Белоруссии и на Украине, не мало число 
тех, кто на оккупированных территориях Советского Союза героически сражался в 
легендарных партизанских соединениях С. А. Ковпака, С. Ф. Маликова, М. И. 
Наумова, Н. А. Прокопюка и в других партизанских частях. Плечом к плечу с совет
скими партизанами венгерские участники сопротивления воевали против фашистов 
на территории Польши, Чехословакии, Югославии, а также на территории своей ро
дины. Свою работу автор посвящает памяти этих венгерских партизан. 

Автор статьи дает прежде всего анализ тех мотивов, которые побуждали лучших 
сынов венгерского народа взяться за оружие вместе с другими народами и прежде 
всего с сынами советского народа, и — если было нужно, — то жертвовать своей 
жизнью за свободу и независимость этих народов. 

То обстоятельство, — констатирует автор очерка, — что в рядах советских пар
тизан, сражавшихся против фашизма, боролись также и венгерские патриоты, не 
было случайным явлением. Это было логическим продолжением интернационалисти
ческой политики Венгерской Коммунистической Партии в той борьбе, которую она 
вела в течение десятилетий за социалистическое будущее венгерского народа. 

В дальнейшем автор рассказывает, каким образом включились сыны Венгрии 
в партизанские бои, проходившие на оккупированных территориях Советского Сою
за, в ходе чего мы получим также и ответ на то, кем являлись эти патриоты. Сре
ди них, — пишет автор, — были политические эмигранты, перебежчики и солдаты, по
павшие в плен к партизанам; политические заключенные, бежавшие из тюрем и кон
центрационных лагерей, были также солдаты венгерской армии, попавшие в плен к 
советской армии, и окончившие в плену антифашистские школы. 

Среди венгерских патриотов в советских партизанских отрядах первыми бойцами 
были политические эмигранты. Автор очерка прежде всего дает оценку их дея
тельности. Среди других он упоминает здесь Пала Фёльдеша, который «проявил себя 
смелым, энергичным и инициативным бойцом». 

Многие венгерские антифашисты, политические эмигранты во время войны были 
заброшены в тыл противника. В числе их автор обращает внимание на деятель
ность казненного в Шопроне Ференца Патаки и его группы, состоявшей из 60 
человек. 

Наряду с политическими эмигрантами многие солдаты хортистской венгерской ар
мии добровольно перешли к советским партизанам и сражались в их отрядах. Среди 
них был также и коммунист Йожеф Майор, который дал такую клятву: «Я клянусь 
уничтожать фашистских мерзавцев до тех пор, пока руки мои могут управлять ав
томатом, а глаза видеть»; комиссар батальона Йожеф Тот, который прикрывал от
ступление своих товарищей-партизан и до последнего патрона сражался с фашистами; 
Иштван Палфи, который завоевал авторитет своей достойной легенды силой, смело
стью и инициативой; Ференц Молдованьи, который, будучи бойцом партизанской 
бригады имени Свердлова, отличился в вооруженных акциях против фашистов и в 
так называемой «Рельсовой войне». 

Среди венгров, находившихся в советских партизанских отрядах, были также и 
военнопленные, которые не сразу вступили на путь вооруженной борьбы с фашиз
мом. Автор рассказывает, как удалось привлечь их к этой борьбе и каким образом 
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превратились они в неустрашимых партизан. В ходе этого автор дает оценку той про
светительной работе, которая проводилась Заграничным Комитетом Венгерской Ком
мунистической Партии в рядах военноленных. 

Как известно, Советский Союз, — выполняя свой интернациональный долг, — 
оказал также непосредственную помощь трудящимся массам зарубежных стран в 
развитии партизанского движения: из Советского Союза направлялись в эти страны 
специалисты партизанской борьбы и необходимые для этой борьбы материальные 
средства. С этой целью в 1944 году несколько советских партизанских частей — в 
составе которых были и венгры — были высланы в рейд на территорию Польши и 
Чехословакии. Кроме того немало организационных групп было сброшено с пара
шютами в ряд стран Средней и Юго-восточной Европы. В дальнейшем автор очерка 
описывает деятельность этих групп, отмечая при этом героизм сражавшихся в ря
дах партизан Андраша Залка, Ференца Цинна, Иштвана Ач, Иштвана Вейса, Ар-
пада Патаки, Йожефа Рот и многих других венгерских партизан. 

Осенью 1944 года на территории Чехословакии в партизанских соединениях и 
отрядах, возглавляемых советскими командирами, сражались и венгерские патриоты. 
Автор очерка констатирует, что венгерские патриоты, действовавшие в тылу про
тивника, великолепно усвоили богатый боевой опыт своих советских товарищей, вы
учились у них искусству партизанской войны. Всё это повышало боеготовность тех 
партизанских частей, ядро которых составляли венгерские антифашисты, в резуль
тате чего были созданы условия для переноса района их действия непосредственно 
на территорию Венгрии. 

В заключительной части очерка автор дает оценку боевых действий партизан
ских отрядов, которыми командовали Шандор Ногради, Дьюла Уста, Йожеф Фабри. 

Подводя итог, автор статьи приходит к выводу: «Борясь против фашизма плечом 
к плечу с советскими людьми, венгерские патриоты своей жизнью и кровью доказали 
свою приверженность интернационализму. В ходе этой борьбы крепла дружба меж
ду советским и венгерским народами, крепла идея международной солидарности.» 

W. N. ANDRIANOW: 

UNGARISCHE PATRIOTEN IN DEN REIHEN 
DER SOWJETISCHEN PARTISANEN ZUR ZEIT DES ZWEITEN 

WELTKRIEGES 

Resümee 

Im Laufe des Großen Vaterländischen Verteidigungskrieges haben zahlreiche 
ungarische Patrioten in den sowjetischen Partisanenforimationen gegen den 
Hitlerfaschismus und seine Satelliten gekämpft. In stattlicher Anzahl begegnen 
wir ungarischen Antifaschisten in den Partisanenverbänden um Brjansk, in 
Weißrußland und in der Ukraine, doch nicht gering ist die Anzahl auch jener, 
die in den besetzten Gebieten der Sowjetunion in den höheren Partisanenein
heiten der legendären S. A. Kowpak, S. F. Malikow, M. I. Naumow, N. A. Pro-
kopjuk und als (Mitglieder anderer Partisanenformationen heldenhaft gekämpft 
haben. Schulter am Schulter mit den sowjetischen Partisanen haben ungarische 
Widerstandskämpfer gegen die Faschisten auch in Polen, in der Tschechoslo
wakei, in Jugoslawien und auf dem Gebiete ihres eigenen Vaterlandes gekämpft. 
In seinem Werke stellt der Verfasser diesen ungarischen Partisanen ein Denk
mal. 

Der Verfasser analysiert vor allem, welche Beweggründe die Besten des un
garischen Volkes veranlaßt haben, zu den Waffen zu greifen und mit den Söh
nen anderer Völker, vor allem der Sowjetvölker — wenn es sein mußte auch 
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mit der Aufopferung ihres Lebens — für die Freiheit und Unabhängigkeit 
ihres Volkes gegen den Hitlerfaschismus zu kämpfen. 

Der Umstand, daß in den Reihen der gegen den Faschismus kämpfenden sow
jetischen Partisanen auch ungarische Patrioten gekämpft haben — stellt der 
Autor fest — war _keine zufällige Erscheinung. Dies war eine logische Fort
setzung der internationalistischen Politik der Ungarischen Komimunistischen 
Partei, die sie um die sozialistische Zukunft ihres Volkes seit Jahrzehnten ge
führt hat. 

Dann spricht der Verfasser davon, auf welche Art und Weise sich die Söhne 
Ungarns in die auf den besetzten Gebieten der Sowjetunion geführten Parti
sanenkämpfe eingeschaltet haben, wobei wir auch erfahren, wer diese Patrio
ten waren. Es gab unter ihnen — berichtet er — politische Emigranten, Über
läufer und solche Soldaten, die von den Partisanen gefangengenommen wurden, 
aus Kerkern und Konzentrationslager geflüchtete politische Häftlinge und dann 
auch solche ungarische Soldaten, die von der Sowjetarmee gefangengenommen 
wurden und dann eine antifaschistische Schule absolviert haben. 

Von den ungarischen Patrioten waren in den sowjetischen Partisanenverbänden 
die ersten Kämpfer politische Emigranten.. Auch der Verfasser würdigt vor 
allem ihre Tätigkeit. Unter andere erwähnt er hier Pál Földes, „der sich als 
tapferer, energischer und initiativer Kämpfer erwies". 

Mehrere ungarische Antifaschisten, politische Emigranten wurden während 
des Krieges tief im Rücken des Feindes eingesetzt. Unter diesen erwähnt der 
Verfasser die Tätigkeit des in Sopron (ödenburg) hingerichteten Ferenc Pataki 
und seiner Gruppe. 

Neben den politischen Emigranten haben auch mehrere, aus der ungarischen 
Horthy-Armee freiwillig übergetretene Soldaten an der Seite der sowjetischen 
Partisanen gekämpft. Unter diesen befanden sich auch der Kommunist 
József Major, der versprochen hat: „ . . . so lange werde ich die faschistischen 
Schurken vernichten, bis meine Hände die Maschinenpistole bedienen und meine 
Augen sehen können", József Tóth, der politische Kommissar eines Bataillons, 
der den Rückzug seiner Partisanenkameraden deckend bis zur letzten Patrone 
gegen die Faschisten gekämpft hat, István Pálfi, der mit seiner legendären Kör
perkraft, seinem Mut und seiner Initiative sich Ansehen erwarb, Ferenc Mol-
doványi, der sich als Mitglied der Partisanenbrigade Swerdlow in den bewaff
neten Aktionen gegen die Faschisten und im sog. „Gleisenkrieg" auszeichnete. 

In den Reihen der sowjetischen Partisan enver.bände befanden sich auch un
garische Kriegsgefangene, die nicht gleich den Weg des bewaffneten Kampfes 
gegen die Faschisten beschritten. Der Verfasser erzählt, wie sie gewannen 
werden konnten und wie sie zu unerschütterlichen Partisanen geworden sind, 
und erwähnt hierbei auch jene Aufklärungsarbeit, die die Auslandskommis
sion der Ungarländiscihen Partei der Kommunisten im Kreise der Kriegsgefan
genen vollbrachte. 

Wie bekannt, hat die Sowjetunion — ihrer internationalistischen Verpflich
tung entsprechend — auch den im Ausland werktätigen Massen Hilfe zur Ent
wicklung der Partisanehbewegung geleistet: sie hat Spezialisten im Partisanen
kampf und die unibedingt notwendigen materiellen Mittel in diese Länder ge
lenkt. Mit diesem Ziel begaben sich mehrere sowjetische Partisanenformatio
nen — auch mit Ungarn in ihren Reihen — zum Einsatz in das Gebiet von 
Polen und der Tsdhechosiowakei. Außerdem wurden auf idem Luftwege zahl
reiche Organisationsgruppen in Mittel- und Südosteuropa abgesetzt. Im wei
teren erwähnt der Verfasser die Tätigkeit dieser Gruppen und würdigt die stets 
mutige Standhaftigkeit von András Zalka, Ferenc Czinna, István Ács, István 
Weiß, Árpád Pataki, József Roth und anderer ungarischer Partisanen. 

Im Herbst 1944 waren auf dem Gebiet der Tschechoslowakei in den höheren 
Partisanenformaitionen und Abteilungen, die unter dem Kommando sowjetischer 
Offiziere standen, auch ungarische Patrioten. Der Autor stellt fest, daß sich die 
im Rücken des Feindes tätigen ungarischen Patrioten die reichen Kampferfah
rungen ihrer sowjetischen Kamarádén großartig angeeignet, die Kunst des 
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Partisanenkampfes von diesen erlernt haben. All dies steigerte die Kampfbereit
schaft jener Partisanenverbände, die in ihrer großen Mehrheit von ungarischen 
Antifaschisten gebildet wurden und sohuf die Vorbedingungen zur Verlegung 
ihres unmittelbaren Wirkungsgebietes nach Ungarn. 

Im abschließenden Abschnitt würdigt der Verfasser die Kampftätigkeit jener 
Partisanenformationen, deren Befehlshaber Sándor Nógrádi, Gyula Úszta, József 
Fabry waren. 

Als Schlußfolgerung stellt der Autor fest: „Die /mit den Sowjetmenschen 
Schulter an Schulter gegen den Faschismus kämpfenden ungarischen Paitrioten 
haben mit ihrem Blut und Leben ihre Treue zum Internationalismus bewiesen. 
In diesen Kämpfen wurde die Freundschaft zwischen dem Sowjet- und dem 
ungarischen Volk gestärkt, ebenso die Idee der Internationalen Solidarität." 



SZEMPONTOK ÉS ADATOK A KORAI MAGYAR HATÁRVÉDELEM 
KÉRDÉSÉHEZ* 

KRISTÓ GYULA—MAKK FERENC—SZEGFŰ LÁSZLÓ 

Tudomásunk szerint a magyar határvédelemre utaló legkorábbi 
adat az 1043. évi német támadás leírása kapcsán bukkan fel az 
Altaichi Évkönyvben, amely említi azt az opust (ember alkotta objek
tumot), amellyel a Rábca vizét a magyarok elzárták.1 Igaz, Anonymus 
már a magyar honfoglalás eseményeinek megkonstruálása során szól 
az országhatáron fából készült clausuráról (továbbá obstaculumról),2 

de ez legfeljebb csak azt mutatja, hogy a magyarok a földrajzi adott
ságoknak megfelelően hol vizet, hol fát használtak fel a határvéde
lem céljaira, kronológiailag a honfoglalás korára nézve semmi esetre 
sem hasznosítható. 

Ennek — a névtelen jegyző munkájának a honfoglalásra vonatkozó 
forrásértékét érintő kedvezőtlen megítélés3 ismerete mellett — a 
határvédelem általános problematikáját illető megfigyeléseink is el
lene mondanak. Egyrészt: adatok sokasága bizonyítja, hogy az egyes 
népek között a korai időkben több napi járóföldnyi (alkalmasint tehát 
több száz km-nyi) lakatlan, műveletlen elválasztó köz húzódott. 
Egyaránt megfigyelhetjük ezt pl.: a hunoknál,4 a frankok és az ava
rok,5 a besenyők és a kazárok, illetve a besenyők és a szlávok országa 
között.6 Ha kivételt nem tűrő vaskövetkezetességgel aligha érvénye
sül is a tétel, miszerint a társadalomfejlődés alacsonyabb szintjein álló. 
kevésbé letelepült életmódot folytató, nagyobb számú mozgékony sza
bad lovassal rendelkező népek (az ún. „nomádok") megelégedtek a ter-

* A jegyzetekben alkalmazott rövidítéseket lásd a 657—658. oldalakon. 
1 Catalogua I. k. Budapestini, 1937., 96. o. : factis machinis contra opus, quo fluvium 

Rapiniza occluserant. 
2 SRH I. k., 64. o.: clausuram magnam de arboribus per confinium regni fecerunt. (Uo. 

79. o. : firmatis obstaculis constituerunt terminos regni Hungarorum.) 
3 Kring Miklós: A magyar államhatár kialakulásáról. MTI Évk. IV. k. Budapest, 1934., 

25. o. — Komjáthy Miklós ekkor még Kring Miklós néven jelentette meg munkáit. (A szerk.) 
4 Priscos rethor: Excerpta de legationibus. (ed. C. de Boor), Berolini, 1903., 170., 25— 

33. o. 
5 Szádeczky—Kardoss, Sámuel: Ein Versuch zur Sammlung und chronologischen An

ordnung der griechischen Quellen der Awarengeschichte nebst einer Auswahl von anders-
sprachligen Quellen. Szeged, 1972., 103., 105—106. o. (Acta Universitatis de Attila József No-
minatae, Acta Antiqua et Archaelogica. Tom. XVI. Opuscula Byzantina. I. k.). 

6 Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások 
híradásai. Budapest, 1958., 54., 58. o. 
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mészetes védelmi övek, lakatlan, puszta területek „gyűrűjével" szállá
saik biztosítása céljából, hasonlóan a tendencia erejével hat, hogy a 
fejlettebb, inkább letelepült, támadásra csábító értékeket előállító tár
sadalmak és népek (akár a kazárok7 vagy akár az oroszok8) mestersé
ges védelmi rendszert (sáncot, sövényt) építettek ki. Adatok hiányá
ban csak sejtésünknek adhatunk hangot: a IX. század végi magyar 
törzsszövetségnek aligha volt módja és szüksége mesterséges határ
védő berendezések létesítésére,9 a X. század vonatkozásában pedig 
már Kring Miklós ama gyanújának adott hangot, hogy a gyepű-
rendszer kiépítése és a kalandozások nem mindig hozhatók össz
hangba.10 Ugyanakkor régóta kísért az az ötlet, hogy a X. századi 
magyar törzseket ún. belső gyepűk választották el egymástól. Ha 
ezek egyáltalán léteztek (puszta létüket illetően az esetleges analó
giákon, bizonyos megfontolásokon kívül semmi adat nem áll rendel
kezésünkre), „nomád" módra lakatlan térségek lehettek.11 

Ügy ítéljük meg: a magyar határvédelem mint a kialakult (vagy 
kialakulóban lévő) feudális magyar állam király által megszervezett 
állami határ védelme jött létre, ilyeténmódon nem keletkezhetett a 
XI. századot megelőző időben. Az alábbiakban a magyar határvédel
met ebben az értelemben használjuk, és vizsgálatainkban megelég
szünk azoknak a pontoknak a kitapintásával, azoknak a területeknek 
a felvázolásával, amelyek alkalmasak lehetnek ennek a határvédelem
nek a majdani rekonstruálásához. 

1. Indago, gyepű, preszeka, hag 

A latin nyelvű oklevelek leginkább indago szóval utalhatnak a 
határvédelem természetes vagy mesterséges objektumaira. Több adat 
mutatja, hogy a latin indago egyik magyar megfelelője a gyepű szó.12 

Az indagónak egy másik ekvivalense gyep szavunk.13 A nyelvészeti 
irodalom mind a gyepű, mind a gyep szót ismeretlen eredetűnek 
tartja, de lehetségesnek véli, hogy a két szó etimológiailag összefügg 

7 Uo. 54. o. 
« Hunfalvy Pál: Magyarország helynevei (ismertetés), Századok 22. (1888), 450. o. 
9 A X. századi Liudprand sokat idézett tudósításáról (Ungariorum gens . . . Quibusdam 

namque dificillimus separata a nobis erat interpositionibus, quas clusas nominat vulgus, ut 
neque ad meridianam, neque ad occidentalem plagam exeundi habuerit facultatem . . . Ar-
nulfus . . . depulsis his, pro dolor, munitissimis interpositionibus, quas vulgo clusas nomi-
nari prediximus, Hungariorum gentem . . . in auxilium convocat, Catalogus. II. k. 1469. o.) 
még újabban is olyan vélemény hangzott el, hogy a „gyepüket és az ún. avargyűrű-erődít
ményeket érti, de fonákul, mintha ezeket a nyugati népek építették volna a maguk védel
mére". L. Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. 225. o., 495. jz. (ifj, 
Horváth János jegyzete.) — A szövegtől azt az értelmet, hogy a clusákat a frankok építet
ték volna, sem nyelvtanilag, sem tárgyilag nem lehet elvitatni. Más kérdés, hogy Liudprand 
tudósításának irodalmi remineszcenciája van (vagy lehet); erre 1. Fóti József Lajos: Góg 
és Magóg. Irodalomtörténeti Közlemények 23. (1913), 47—48. o. 

10 Kring Miklós: Magyarország határai Szent István korában. SzIE II. k. 477. o. 
11 Fodor Ferenc: Adatok a magyar gyepűk földrajzához. Hadtörténelmi Közlemények 

37. (1936), 128. O. 
12 1225: indagines, idem [L. o id est] gepu, SO I. k. 16. o. ; 1335: indagines vulgo gepevv 

vocatas, Sztráray O. I. k. 93. o.; 1428: indaginis wlgo Gyepew dicte, OklSz. 317. o.; 1352-ben 
előfordult indago megjelölés folytatója a XVII—XIX. században Gyepű (kút, oldal) helynév, 
1. IIa Bálint: Gömör megye. II. k. Budapest, 1944., 112. o. 

13 1419: Indago videlicet gep. OklSz. 316. o. 
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egymással.14 A gyep szó jelentései között a XIII. századtól dokumen
tálható a műveletlen föld jelentése.15 A gyepű eredeti jelentésének 
újabban a sövény értelmet tulajdonítják, szemben a fatorlasz, föld
hányás jelentéssel.16 Ügy véljük, van lehetőség arra, hogy a gyepű 
őseredeti jelentését megállapíthassuk. Erre az indago szó ekviva
lenseiként egyaránt szereplő gyepű és gyep kettősség mellett az a — 
jelentésbeli és alaki — keveredés mutathat, amely a gyep és a gyepű 
szavaink között a régiségen kívül nyelvjárásainkban is megfigyel
hető.17 Űgy gondoljuk, nem lehet komoly akadálya annak a feltevés
nek, hogy közös eredetű gyep—gyepű szavunk legrégibb jelentése 
műveletlen (lakatlan) föld volt, amely azokat a térelválasztó közöket 
jelölhette, melyek a magyarságot más népektől (és alkalmasint a 
magyar törzseket egymástól) elválasztották. Amikor a XI. században 
a magyar határvédelem kialakult, jelentésmegoszlás történt (mely-
lyel egyidejűleg a hangalak is változáson eshetett át): a gyep szó vál
tozatlanul tovább vitte az eredeti műveletlen föld értelmet, míg a 
gyepű szó a természetes védelmi öv átalakulásával a mesterséges 
védelmi rendszer objektumainak jelölésére csúszott át : sövény jelen
tése mellett kifejezetten mesterséges építmények — fatorlaszok, föld
hányások, erődítmények — megjelölésére is szolgált. Mindezek a je
lentések oklevelesen is dokumentálhatók: XIII. századi adatok bizo
nyítják az indago szó árok18 és gát19 értelmét. Természetesen szóba 
sem hozható, hogy minden indago a magyar határvédelemre utal. 
Károly Róbert 1330. évi balsikerű havaselvi hadjáratának elmondása 
kapcsán mind az oklevelek, mind a XIV. századi krónikakompozíció 
utalnak ottani indagókra,20 melyek valamilyen erődítményt jelent
hetnek, s mentesek minden határvédelmi kapcsolattól. Maguk a ma
gyarországi vonatkozású diplomák is differenciálnak a gyepűk funk
ciójának kérdésében. Néhány esetben az indagót kifejezetten királyi 
vagy országos indagónak mondják,21 semmi kétséget nem hagyván az 
iránt, hogy itt a határvédelem tárgykörébe vonható gyepűről van 
szó. Más esetben a várnak az indagóját, feltehetően a vár körül levő 
erődítést (árkot stb.) említik.22 Ismét más alkalmakkor egyetlen ember 
indagójára (gyepűjére) utal a forrás.23 Ezzel összhangban a XV. szá-

14 TESz. I. k. 1126., 1127. O. 
15 1257: in t e r r a m incul tam, que gep vocatur , ÁÜO VII. k. Pest , 1869., 456—457. o. ; 

1414: in t e r r a incul ta , que d icere tur geph, Zichy O. VI. k. Budapes t , 1894., 302. o. ; 1548: Ad 
q u a s d a m incul tas t e r r a s gyep appel la tas , OklSz. 316. o. 

16 Mikesy Sándor: Erdő gyapja, gyap jú , gyepű . Magyar Nyelv 51. (1955), 317. o. ; Imre 
Samu: Gyepű , gyep. Magyar Nyelv 52. (1966). 213—214. o. 

17 TESz I. k. 1126., 1127. o. — A gazdag anyagból legyen elég egyet len adat idézése : 
1779: Fa rkas -gyöp , 1802: F a r k a s Gyepű, Veszpr. ht . lex. 183. o. 

18 1209: indagines vila [o: vei] fossata, CD III. k. 1. r. 73. o. — L. még ÁÜO XI. k., 134. o. 
19 1256: ad indag inem que ga th dici tur , HO VIII. k . Budapes t , 1891., 70. o. 
20 Smičiklas, T.: Codex d ip lomat icus regni Croat iae, Dalmat iae et Slavonicae . IX. k., 

Zagrabiae , 1911., 535. o . ; Kristó Gyula: Kora i levél tár i és elbeszélő fo r rása ink kapcso la tához . 
Szeged, 1966., 20. o. (Acta Univers i ta t i s Szegediensis de Atti la József Nomina tae , Acta His-
tor ica. Tom. XXI.) 

21 1233: cum indagin ibus regis, CD III. k. 2. r., 333. o.; 1256: indagines regni nos t r i , CD 
IV. k. 2. r., 380. o.; 1269: indagines Regni Polonie , ÄÜO VIII. k. 242. o. 

22 1211: de indag in ibus castr i Almage , indagines cas t r i Noilgiant , indag ines Nicolai , 
U r k u n d e n b u c h z u r Geschichte der Deu t schen in S iebenbürgen . I. k . H e r m a n n s t a d t , 1892., 
12. o. 

23 1249: indaginis Budina, ad indag inem Budyna , ÁÜO VII. k., 298., 299. o. ; 1314: p e r 
u n a m ual lem que wlgo dici tur gepu Nicolai, AO I. k. 342. o. 
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zadi adatok a szőlő indagóját nevezik gyepűnek,24 a XVI. században 
pedig indago birtokok közötti vesszőkerítést jelent.25 

Természetesen az oklevelek nem minden esetben adják meg a 
gyepű funkcióját. A gyepű országos voltát ennek ellenére az esetek 
jelentékeny részében nem különösebben nehéz megállapítani: olykor 
az ad biztos útbaigazítást, hogy az indagót az országhatárral együtt 
említik, olykor pedig a megmerevedett középkori országhatárhoz való 
(viszonylagos) közelsége. így nagy valószínűséggel tekinthető orszá
gos gyepűnek az az indago, melyet délnyugaton Bregana,26 nyugaton 
Mihályi,27 északon a Poprád folyó28 és Ruszkin,29 északkeleten esetleg 
Sztára,30 továbbá Verecke31 és Szolyva32 mellett említenek. Más ese
tekben igen nehéz, sok szempont mérlegelését igénylő feladat az in
dago minősítése, mint a bihari Petrássolymos33 vagy a gömöri Ber-
zéte3/l indagói esetében, melyek a megállapodott középkori ország
határtól igen messze esnek. Bizonyosan nem tekinthetők az országos 
gyepű részének a zarándi Tamásda körül említett indagók.35 A ma
gyar gyepű-kutatás egyik maradandó eredménye annak kimutatása, 
hogy amiként a magyar állam birtokába vette a Kárpát-medencét, oly 
módon tolódtak kijjebb és kijjebb36 (illetve amilyen mértékben húzó
dott vissza — Nyugat-Magyarországon — a magyar állam hatósugara, 
úgy húzódtak vissza37) a gyepűk. Néhány esetben bizonyosan olyan 
indagókról szólnak az oklevelek, amelyeknél az oklevél keltének idő
pontjában már kijjebb tolódott a gyepű. Fentebbi példáink közül 
ilyen megítélés alá eshet a középkori országhatártól viszonylag távo
labb eső Sztára melletti indago, feltétlenül túlhaladt már a gyepű 
1277-ben a Szepes megyei, Hernád menti Matejócon is, amelynek 
ekkor régi gyepüjét említik.38 Olykor — úgy tűnik — a túlhaladt 
gyepű is megmaradt, ez esetben a gyepűk többszörös rétegben helyez
kedhettek el (mélységben tagozódott védelmi vonalként). Ilyenre gon
dolhatunk a Szolyva és Verecke mellett említett indagókat illetően. 
Mindenesetre bármiféle gyepű-rekonstrukciót nagymértékben meg
nehezít az a körülmény, hogy az adatok korántsem adnak képet az 
egész ország határvidékéről (igaz, bizonnyal mérvadó az a megálla
pítás, hogy a gyepűvonal nem volt folytonos Magyarországon39), de 

24 1423: Ad indag inem v inea rum wlgo G y w p u voca tum, Ad indag inem wlgo gepew 
v inea rum, OklSz. 317. o. 

25 1501: indagines seu . . . lusiones wiga r i t e r Porogla th , IIa Bálint: i. m. II . k. 398. o. 
— L. Takáts Sándor: Porgo lád-kapu . Magya r Nyelv 1. (1905), 413—414. o. — Az 1501-ben inda-
góval jelölt he ly re 1796-ban gát k a p u és g y e p ű r e j á ró kifejezések vona tkoznak , 1. IIa Bálint: 
i. m. II. k. 398—399. o. 

26 1251 : HO VI. k. 59. O. 
27 1233 : CD III. k . 2. r. 333. o. 
28 1256 : CD IV. k. 2. r. 380. O. 
29 1277: CD V. k. 2. r. 414. O. 
30 1335: Sz tá ray O. I. k. 93. o. 
31 1241: SRH II. k. 561. o. 
32 1263: AŰO VIII. k. 68. o. 
33 1294 : AÜO X. k. 153. o. 
34 1352: IIa Bálint: i. m. II. k. 112. o. 
35 1241: SRH II. k. 578. O. 
36 Karácsonyi János: Ha l avány vonások h a z á n k Szent I s tván korabel i ha t á ra i ró l . Szá

zadok 35. (1901), 1041—1042. O. 
37 Belitzky János: N y u g a t m a g y a r o r s z á g védelmi rendszere és ha t á rő rnépe i a közép

k o r b a n . MTI Évk. IV. k. 65. o. 
38 1277: in ve te rem Gepeu, K J 2773. sz. 
39 Fodor Ferenc: i. m. 124. o. 
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főleg az, hogy a még rendelkezésünkre álló adatok sem egyazon idő
pontra vonatkoznak, a gyepűk mozgásának kronológiai koordinátáit a 
legritkább esetben képesek megadni. A legnagyobb problémát azon
ban kétségtelenül az jelenti, hogy a magyar gyepükről hiányoznak a 
XI—XII. századi adatok. Fel kell figyelnünk arra, hogy 1209-ben 
II. András a Pozsony megyei Szentgyörgy, Cseklész, Ivánka, Eber
hard és Castellan prédiumok népeit,40 1225-ben és 1226-ban II. And
rás és fia: Béla ifjabb király a borsmonostori apátság,41 1229-ben és 
1230-ban ugyancsak ők a heiligenkreuzi egyház embereit mentik fel 
a gyepűkészítés és más, határvédelemmel kapcsolatos munkák köte
lezettsége alól.42 Mivel indagókra, gyepükre vonatkozó adataink éppen 
a XIII. század második harmadától fordulnak elő nagyobb számban, 
úgy véljük, ezek az adatok marosak azért is elégtelenek bármiféle 
gyepű-rekonstrukció elvégzésére, mert már a bomlásnak indult, ha
nyatló, sorvadó szakaszába jutott gyepűrendszert tükrözik. Régóta is
mert, hogy e gyepűrendszer fenntartása a királyra hárult, s a királyi 
hatalom XIII. századi hanyatlásával töredezett össze e rendszer is, 
míg ezután funkcióját, határvédelmi szerepét a XIII. századtól a 
várak vették át.43 A gyepűk igazi virágkora a forrásokban szegény 
XI—XII. század. Vajon rendelkezünk-e olyan speciális forrásanyag
gal, amely alkalmas eligazításunkra e két évszázad határvédelmi 
viszonyaiban ? 

E forrásanyagot a kutatók régóta a helynevekben vélik megtalálni. 
Magunk úgy ítéljük meg, a gyepű-fogalom körébe vonható helynevek 
közül speciális jelentésénél (gyepűn túl)44 fogva a gyepűélve meg
nevezések hasznosíthatók elsősorban. Jelen ismereteink szerint az 
ország négy vidékén bukkan fel e helynév, kivétel nélkül az ország 
északi, északkeleti részén. A sárosi—szepesi határon fekvő Berzevicé-
vel kapcsolatban említik 1511^ben a Gyepölységet.45 Sáros megyében 
Lófalut, Kucsint, Trócsányt, Kohányt, Orsócot és az e tájon feküdt 
Kistrochant, Ohaplyant és Kyzylt mondják XIV. századi oklevelek a 
Gyepöly kerületben fekvőnek,46 Zemplénben Jeszenő körzete szerepel 
XIV—XV. századi iratokban mint Gyepely kerületbe tartozó vidék.47 

Ung megyében 1284-ben Ungvár közelében északra Gyepűelv birtok
ról szól forrásunk.48 Ezek az adatok több értékes következtetés levo
nására nyújtanak lehetőséget, önmagában gyanút keltő, hogy e terü
leteket a XIV—XVI. században kelt diplomák helyezik a gyepűn túli 
vidékre, akkor, amikor ezek már régen a gyepűn (és az országhatáron) 
belül estek. Ezek az elnevezések tehát felbukkanásuknál korábbi hely
zetet rögzítettek a helynévvé merevedés konzervativizmusa követ-

40 ÁÚO XI. k. 134. o. 
41 SO I. k . 16. o. ; CD III. k. 2. r. 89. o. 
42 ÁÜO I. k. 261—262., 270. o. (hamis okleve lek! ) . 
43 Tagányi Károly: Gyepű és gyepűe lve . Magyar Nyelv 9. (1913) 148. o. 
44 L. pl. Szabó T. Attila: Az elve v ízneve inkben . Magyar Nyelv 39. (1943), 73. o. 
45 1511: Gyewpeelseg , Tagányi Károloy: i. m. 148. o. 
46 1319: in Gebuel , CD VIII. k. 2. r. 207. o. ; 1321: in d is t r ic tu Gepul , Gy. A—Cs. [I.] 

k . 61. o. ; 1374: in d is t r ic tu seu t e r r a Gyepeel . 1374: Gypelue , Cs. I. k. 301. o. ; 1387: in dis t r ic tu 
de Giepel, Zichy O. VI. k. 336. o. 

47 1337: in p rov inc iám Gépel, Sz tá ray O. I. k. 146. o.; 1413: in d is t r ic tu Gépel, Sz tá ray 
O. II. k. 125. o. 

48 1284: Gepevelv possessio, HO VII. k. 186. o. 
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keztében A terminus ante quem-et itt az oklevelek latin kifejezései 
megadják. A XIII. század közepén Tarkő vidékére, Smilnóra és Tró-
csányra vonatkozhatott ultra indagines kifejezés a gyepűelve szó sze
rinti fordítása.49 Sajnos azt, hogy e helynevek a XI—XII. századból 
erednének, közvetlen módon nem lehet bizonyítani. Sőt, amennyi
ben a Sztára határában 1335-ben említett indago még akkor „élő" 
volt, valós helyzetet tükrözött az az 1337. évi oklevél, amely a Sztá-
rától pár km-rel északabbra fekvő Jeszenő vidékét a gyepűelvébe 
sorolta. 

Még kevesebb következtetés levonására nyújtanak lehetőséget a 
gyepű helynevek. A csak újabb korból ismert helyneveket a gyepű 
közszó kerítés, akadály jelentésben való továbbélése miatt eleve kívül 
kell hagynunk a vizsgálódások körén.50 Szerfelett problematikusak 
azok a középkori helynevek, amelyek személynév-}-gyepű összetételé
ből alakultak. Az 1501-ben Kolozs megyében felbukkanó Orros 
Mathyas-gyepwye5 1 helynév kapcsán már figyelmeztetett a kutatás: 
a gyepű-rekonstrukció szempontjából „megtévesztők lehetnek a késői 
adatok". Az itt szereplő Orros Mátyás a XV. század közepén élt.52 

Aligha részesíthető más elbírálásban az 1349. évi Zoltangypew,53 az 
1429. évi Cherezgyepewrethe,5 '1 az 1448. évi Makogevpevye,55 az 1492. 
évi Chegegyewpwfw.56 Alig hisszük, hogy az azonos névtipológia sze
rint keletkezett XIII. századi helyneveket pusztán az előfordulás 
viszonylagos koraisága miatt be lehetne vonni az országos gyepűk 
rekonstrukcióját célzó vizsgálatokba (pl. 1257: Bud gepwe, Chichov 
gepwe57), még akkor sem, ha egyik-másik helynév szomszédságában 
éppen a határvédelmi funkciótól elválaszthatatlan őrök bukkannak is 
fel.58 Aligha lehet véletlen, hogy adatgyűjtésünk során két olyan 
,,-gyepű" helynévvel is találkoztunk, melyet a latin szöveg útnak 
(via) minősít (1161—1173: Chebegepue, via; 1460: Ewthwelthamas-

49 1248: HO VII. k . 38. o. (hamis ok levé l ! ) ; 1269: AÜO VIII. k . 242. o . ; 1270: HO VIII. 
k. 131. o. 

50 Közszóként tömegesen fordul elő a m a g y a r nye lv te rü le t egymástó l o lyan távol eső 
vidékein, min t Zala, Heves megye és a székelyföldi Háromszék , 1. Zala fn. pa s s im; Heves 
f n. I. k. pass im ; Bogáts Dénes : Háromszék i he lynevek . Csutak Vilmos (szerk.) : Emlék
k ö n y v a Székely Nemzet i Múzeum ötvenéves jub i l eumára . Sepsiszentgyörgy, 1929., 52—71. o. 
pass im. — Szép példa i l luszt rá lhat ja a XVIII. századból a gyepű szó „ k e r í t é s " je lentését 
Észak-Erdé lyből : „A Bosa n. hegybe igen n a g y szép gyümölcsös Gyepűvel k ö r ü l véve" , 1. 
Szabó T. Attila—Gergely Béla: A dobokai völgy helynevei . Kolozsvár, 1946., 49. o. ; — így 
é r the tő a Borjú gyepű he lynév f e lbukkanása a XVI. századi Erdé lyben és F a r k a s g y e p ü é a 
XIX. századi Dunán tú lon , 1. Imreh Barna: Kükül lő- , Maros - és Nyárád-v idék i he lynevek a 
XVI—XIX. századból . Magyar Népnyelv . IV. k. Debrecen—Kolozsvár, 1942., 415. o. ; Veszpr. 
ht . lex. 183. o. ; Szöllőgyepü egya rán t előjön Somogyban és Észak-Erdélyben, 1. Piller Dezső: 
Z a m á r d i község he lynevei . A Veszprém megye i Múzeumok Közleményei . VI. k . Veszprém, 
1967., 302. o.; Szabó T. Attila: Ni res- Szásznyí res település- , népiség- , népesedés- és he lynév
tör téne t i viszonyai a XIII—XX. században. Cluj, 1937., 69. o. — A középkor i , m á r említet t 
(1. 23. jz.) gepu Nicolai he lynév m o d e r n ekvivalense a XX. századi Gálgyepűje , 1. Benhö 
Loránd: A N y á r á d m e n t e földrajzinevei. Ada t tá r , Magyar Népnye lv . VI. k. Debrecen, 1947— 
1949., 150. O. 

51 Cs. V. k . 417. O. 
52 Balázs Éva: Kolozs m e g y e k ia laku lása . Budapes t , 1939., 15. o. 32. jz. 
53 Itzkovits Emma: Az erdélyi F e h é r megye a középkorban . Budapes t , 1939., 81. o. 
54 Márki Sándor: A rad v á r m e g y e és Arad szabad k i rá ly i város tör téne te . I. k. Arad, 

1982., 226. O. 
55 Tagányi Károly: i. m. 255. o. 
56 MHN I. k . 66. O. 
57 AÜO VII. k . 466. o. 
58 Az el lenkező áll í tás a l á t ámasz tá sá ra azt kel lene valószínűsí teni , hogy it t az orszá

gos gyepű egy-egy, a he lynévben is megőrzöt t nevű őr ál tal védet t (gondozott) szakaszá
ról van szó. 
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gepew, via59). Hogy itt országos gyepűről szó sem lehet, azt az előbbi 
adat Veszprém megyei illetékessége egy csapásra eldönti. Sokkal 
inkább gondolhatunk itt a gyepű szó egy, torzóban maradt jelentés
fejlődésére, amely „műveletlen föld" értelemből könnyen kiindulha
tott. Végtére is a személynév-f-gyepű összetételből alakult helynevek 
az indago- (gyepű-) adatok ama csoportját tükrözhetik, amelyet fen
tebb egyetlen ember gyepüjeként értelmeztünk, ahol a gyepű eseten
ként eltérően jelenthetett árkot, kerítést, utat vagy akár még műve
letlen földet, rétet is. 

Érthetően különös figyelemmel fordulunk a középkori, pusztán 
gyepű alakot mutató helynevek felé. Mindössze néhány ilyent isme
rünk. Kétséges, hogy a nyugat-bihari Gyapjú60 ide vonható-e. A kö
zépkori Temes megyébe eső Gyepűről61 Kniezsa István is úgy nyilat
kozott: „ez már az előretolt második vonal volt."62 A középkori Zala 
megye Gyepű helyneveivel azonban semmit sem kezdhetünk az orszá
gos gyepű-rekonstrukciója szempontjából. Az egyik puszta Zalaeger
szeg határában,6 3 a másik ma is létező helység — Gyepűkaján — a 
Balatoni felvidéken.64 E helyeken országos gyepű — tudomásunk 
szerint — sohasem húzódott. 

Nem hasznosíthatók a gyepűk kutatásában a Gyepes helynevek 
sem. Az etimológia bizonytalansága, a hangalaki keveredés miatt 
egyaránt eredhet a név gyep és gyepű szavunkból is. Tagadhatatlan: 
néhány Gyepes helynevünk olyan területen (volt) található, mely a 
valamikori országos gyepű közelségének gyanújába eshet: Sáros me
gye, Erdélyben a dobokai—kolozsi határ, Torda megye, a Székely
földön Udvarhelyszék.65 Ugyanakkor Zalaszentgrót vidéke, ahol a 
középkorban létezett, és Ajka vidéke, ahol ma is létezik (Bakony-) 
Gyepes helység,66 nem vonható az országos gyepűk közelébe. 

Gyepű szavunkkal a szlávban a preszeka egyezik. A temesi Gyepű 
helynevet a XV. században Preszakának is mondták,67 ugyancsak 
Preszaka névvel illették Gyapjúpatakát is.68 A szláv szó eredetileg — 
a prisekati incidere, bevágni igéből származván — bevágást jelentett, 
ebből az értelemből vezethető le egyrészt erdők bevágása, völgy, fák
kal bekerített erdei tisztás, másrészt bekerítés, kerítés jelentése. 
E szót a román nyelv átvette, s előbbi jelentésében (vágott erdő), il
letve az ebből kisarjadt méhkasok helye, méhes értelemben szókin
csébe adaptálta. Románia Kárpátokon kívüli területén is a Presaca 

59 AÜO XI. k. 38. o. (hamis ok levé l ! ) ; Kumorovitz L. Bernát: H o m o k k o m á r , Mátés-
háza, Orbonok, Bodicz, Kontyán, Homokfalu, Szentmiklós és Aszaló Zala megyei falvak és 
tartozékaik határjárása 1460-ban. Ethnographia 69. (1958) 135. o. 

60 1332—1337: Gapyu, Gapyo , Gy. I. k. 621. o. 
61 1412 : Gyepew, Cs. II. k . 39. o. 
62 Kniezsa István: Magyarország népe i a Xl- ik században . SzlE II . k . 389. o. 
63 1424: Gyepew, Cs. III . k. 57. o. 
64 1357 : Gepu, Cs. III . k . 57. o. 
65 1272: Gepuspotok , Tagányi Károly: i. m. 255. o. ; 1326; Gepuse rdeu HOklt , 198. o. ; 

1340: Gepusberch , Balázs Éva: i. m. 16. o. ; 1398: Gyepuswelg , Tagányi Károly: i. m. 255. o. ; 
1566: Gyepes , Székely Oklevél tár . II. k. Kolozsvár , 1876., 196. o. 

66 1274: Gyepus , Cs. III. k. 57. o. ; 1212: Gepus , Cs. III. k. 232. o. 
67 1496 : Gyepew alio nomine P rezaka , Cs. II. k. 39. o. 
68 1580: Giap iupa taka , Jakó Zsigmond: B ihar megye a tö rök puszt í tás előtt. Budapes t , 

1940., 327. o. ; 1607: P re szaka m á s k é p G y a p j ú p a t a k a , MHN I. k . 270. o. ; 1692: P r a e s z a k a , Me
zősi Károly: Bihar v á r m e g y e a tö rök u r a l o m megszűnése idejében (1692). Budapes t , 1943., 
332. o. 
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tizenegynéhány községnek adott nevet.69 A Preszeka mind szláv, mind 
román nyelvterületen igen gyakori az újabb korban a Kárpát-me
dencén belül is.70 A Preszeka helynevek a középkori Magyarország 
déli, horvát ajkú vidékén bukkannak fel, Zágráb és Körös megyében.71 

Noha az előbbi, Zágráb megyei Preszeka közel fekszik is a középkori 
magyar állam határához, mégsem hisszük, hogy ez befolyásolhatná 
véleményünket: a preszeka név nem tűnik alkalmasnak rá, hogy fel
használható legyen a gyepű-rekontsrukció számára.'2 

Nagyobb figyelmet érdemelnek a német Hag gyepű szóból eredt 
magyarországi helynevek. A XIII. század első felében a Lajta folyó 
mellett (talán Gálos, Miklósfalu vidékén) említett Hagenowe erdő 
itt akár országos indagóra utaló gyepűserdő is lehet.73 További vizs
gálatot igényel, hogy mennyiben minősíthető ilyennek a Vas megyei 
Karácsfa német neveként előforduló Hagensdorf elnevezés.74 

Fentebb már utaltunk az indago szó gát jelentésére. Gát szavunk 
latin ekvivalense a clausura. '5 A dolog természetéből adódóan a clau-
sura szó az esetek túlnyomó többségében nem jelölhet határvédelmi 
építményt, hanem más (árvízvédelmi, földhatár jellegű) funkciót be 
töltő földhányást.70 Már középkorból dokumentálható szinonimája a 
gátnak az esztró (osztró).77 Az eszteró közszóként ma is él a magyar 
nyelvterület egymástól távoleső pontjain is: a Győr megyei Enese, a 
veszprémi Marcaltő határában egyaránt a Rába kiöntései elleni vé
delmet szolgáló földhányást jelöl,78 a szatmári Kölese melletti Eszteró 
a Túr egyik kihalt ágának neve, az elnevezés bizonnyal a népi ár
vízvédelemmel kapcsolatos, a szó jelentése töltés.70 Az osztró szónak 
azonban más értelme (és eredete) is van. A szláv ostrb megfelelője
ként jelenthet élest,80 de származhat a szláv ostrov sziget szóból is. 
Olyan nyelvészeti kritérium, amely önmagában eldöntené az osztró 
(esztró) szó eredetét és jelentését, nem ismeretes. Példaként említ
hetjük a szatmári Esztró falu nevét. Ez Maksai Ferenc szerint gyepű 

69 KVT II. k. 2. r. 114. o.; MHN I. k. 272. o. ; Alsófehér v á r m e g y e monográfiája . I. k . 
2. r., Nagy-enyed . 1899., 746. o . ; Milleker Bódog: Dé lmagyaror szág középkor i fölrajza. T e 
mesvár , 1915., 90. o. 

70 Ta lá lomra tallózva az igen gazdag a n y a g b a n : a Sopron megye i Pe resznyé t a ho rvá 
tok P r i szaka névvel i l lették, 1. RLO. I. k . 531. o. ; Va ra sdban is van P re szeka falu, RLO. I. 
k. 530. o. ; egy temesi P r i szaka he lynév t isztásra (KVT. II . k. 2. r. 125. o.), egy szilágyi 
P r i sacä pedig m é h e s r e vona tkoz ik (Petri Mór: Szi lágy vá rmegye monograph iá ja , III . k . 
1902., 773. o.). 

71 1242: P re seká , ÁÜO XI. k. 324. o . ; P reseká . Csánki Dezső: Kö rösmegye a XV-ik szá
zadban . Budapes t , 1893., 63. o. 

72 Mikesy Sándor: i. m. 313. o. 
73 1230: CD V. k. 1. r., 293. o. 
74 R L O . I . k . 228. o . 
75 1267: ad c l a u s u r a m wlgar i t e r Chabagua tha uoca t am, HO VI. k. 150. o. 
76 1347 : ad f inem cu iusdam c lausure in vulgo Chabaga ta fá rka dicte, AO V. k. 88. o. ; a 

b a r a n y a i Bodolya k ö r n y é k é n , me ly al igha fekhete t t va l amikor is országos gyepű közelében, 
viszont az e gá t ró l nevet kapo t t Csabagáta ,,ex v t r a q u e pa r t e fluuii K a r a s o " (CD VI. k. 2. 
r., 29. o.) t e rü l t el. — Az „ a d c l ausu ram regn i " (HO VII. k. 5. o.) kifejezés nyi lvánvalóan 
ha t á rvéde lmi o b j e k t u m r a u ta l . 

77 1226: ad c l ausu ram aquae , v i t ra bibét [o: bobé t ] , quod dic i tur vulgo Iztra, CD III . 
k . 2. r., 89. o. ; 1426: fossa tum vulgo Oztro n o m i n a t u m , SO II . k. 107. o. 

78 P H Fol. Hung . 1114. SZ. XVIII. k. 284. o., LX. k. 281. O. 
79 Kálnási Árpád: Kolese község földrajzi nevei . Acta I u v e n u m . Debrecen, 1966., 85. és 

87 o.. 
80 1075: Ostrá piscina, MES I. k. 56. o. — Moór, Elemér: Die s lawische Or t snamen der 

Theissebene . Zeitschrif t für Or t snamenfo r schung . 6. (1930), 33—34. o. : eszer int e Csanytelek 
körül i he lynév az éles szóból ered, a Tisza éles k a n y a r u l a t a idézhet te elő a névadás t , de f 
név je lölhetet t egy cölöpökből álló vízművet is. 
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emlékét őrzi,81 Kniezsa István szerint a szláv ostrov-ból eredt sziget 
jelentésű,82 tehát a „névnek a magyar gyepűrendszerhez. . . semmi 
köze nincs."83 Vagy idézhetjük a Nyitra megyei, a Vág folyóhoz kö
zeli Osztró helynév84 példáját. Ezt Kniezsa az ostrb éles származéká
nak tekinti, megemlíti ugyan, hogy az ostrov a szlovákban szigetet 
jelent, „itt azonban a Vágőr közvetlen közelében valószínűleg valami 
«vízi gát» lehetett."85 Kniezsa tárgyi értelmezésével az szegezhető 
szembe: Osztró még ma is vizek között terül el, még inkább így 
lehetett ez 8—900 évvel ezelőtt, amikor a vidék szláv lakói — meg
ítélésünk szerint — sziget jellegéből adódóan az Ostrov (Osztró) név
vel illették. Az esztrók (osztrók) határvédelmi kapcsolatait illetően 
óvatosságra intenek egyéb adatok is. Egy Bihar megyei Esztrót maga 
a latin oklevél szigetnek minősít a XV. században.86 A Sükösd határá
ban levő Osztró helynévről az „öregek közül egyesek tudják, hogy a 
szó magyarul szigetet jelent."87 Nem tekinthető a magyar határvéde
lem emlékének a korai (XII. századi) időszakban előforduló Dráva 
vidéki Sztró birtok sem, amely in Belkuz, vagyis a Dráva-síkság 
vizek járta lapályán feküdt.88 

Máig megnyugtatóan nem tisztázott az országos gyepű és az or
szághatár közti kapcsolat, összefüggés kérdése. A régebbi szakiro
dalom magától értetődőnek vette a gyepű és a határ megfelelését, 
egybeesését.89 Kring Miklós igyekezett valószínűsíteni azt a feltevést, 
hogy a gyepűvonal még legnagyobb kiterjedésekor sem volt azonos 
a magyar állam határával.90 Hosszasan foglalkozott annak igazolásá
val, hogy a XIII. század közepéig nincs kialakult magyar országha
tár,91 illetve, hogy a magyar államhatár fogalma a XIII. század máso
dik felében formálódott ki.92 Önmagában az Kring feltevése ellen 
szól, hogy a XIII. század közepe után hanyatló gyepürendszer és — 
saját kronológiai rendszerén belül maradva — a XIII. század közepe 
előtti bizonytalan országhatár ilyeténmódon diakron és nem szinkron 
fogalmak. Az sem szólhat Kring mellett, hogy a magyar királyok a 
gyepükön túl is adományoztak birtokokat, hiszen itt — mint láttuk 
— tulajdonképpen a Gyepüelve latin fordításáról van szó. Végtére 
is a gyepű és a határ kapcsolatára nem különböző — a határ szó 
jelentésével kapcsolatos és más jellegű — megfontolások, hanem 
csakis adatok deríthetnek fényt. 

A kérdést, ha nagyobb hitele lenne, Anonymus eldönthetné, aki 

81 1454: Ezthro, Maksai Ferenc: A középkor i Sza tmár megye . Budapes t , 1940., 135. o. 
82 Moór Elemér (i. m. 33—34. o.) szer int a szláv ostru-ból ered. 
83 Kniezsa István: Az Ecsedi- láp k ö r n y é k é n e k szláv e rede tű he lynevei . Magyar Nép

nyelv . IV. k. Debrecen—Kolozsvár, 1942., 213. o. 
84 1113: Stro, Fejérpataky László: K á l m á n k i r á ly oklevelei . Budapes t , 1892., 58. o. 
85 Kniezsa István: A zobori apátság, 1111. és 1113. évi oklevelei min t nyelvi (nyelvjá

rási) emlékek . Magyar Népnye lv . VI. k. Debrecen , 1947—1949., 20. o. 
86 1473: Eztro, 1476: Ezterew, insula , Jakó: i. m. 242. o. 
87 Kapitány Ottó: s ü k ö s d község földrajzi neve inek és személyneve inek vizsgálata . 

Kézirat . H. é. n . 16. o. 
88 1177: Scro, 1251: Ztro , Gy. I. k. 318. o. 
89 Karácsonyi János: i. m. 1040. o. 
90 MTI Évk. IV. k. 6—10. o. 
91 Később módosí to t t vé leményé t 1. SzIE II. k. 481. o. 
92 MTI Évk. IV. k. 11—23. 0. 
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rendre az országhatárra helyezi a határvédő objektumokat.93 Rogerius 
is az Orosz Kapunál említi az indagókat.94 Ilyen irányban informál
nak bennünket az oklevelek is. Egy szepesi királyi erdő 1256-ban a 
Poprád folyó mindkét partján az országos gyepűk és a lengyel határ 
között feküdt.95 Zágráb várát IV. Béla Szlavónia országa vagy herceg
sége határainak védelmére építtette, ugyanebben az időben a gyepűk 
Zágrábtól nyugatra a Száva menti Breganánál húzódtak.96 Kétségte
lenül frappáns választ ad a kérdésre az a körülmény, hogy gyakor
latilag egyazon időben a soproni Mihályinál országhatárt és országos 
gyepűt említenek az oklevelek.97 Hogy a gyepű és az államhatár a 
XIII. században nagyjából egybeesett, számunkra vitán felül áll. Hogy 
hasonló helyzet állhatott fenn a XI—XII. században is, adatokkal 
nem tudjuk igazolni sem, cáfolni sem. 

2. Porta, kapu 

A gyepű-rekonstrukció során mindenkor nagy szerepet kaptak a 
kapuk és a kapu (szláv megfelelőinek tekintett Baranya [?], Barancs, 
Vrata, Verőce) helynevek.98 Ismeretes, hogy török eredetű kapu sza
vunk99 mai napig őrzi nagyobb nyílás, illetve ennek zárható szerkezete 
jelentéseit. A középkorban sem tekinthetjük a kaput a határvédelem 
kizárólagos szakszavának. Közszói mivoltában szerepel az aldunai 
Vaskapu nevében, továbbá a Maros ama szorosának megjelölésére, 
ahol a folyó kilép Erdélyből.100 Itt természeti adottságok magyarázzák 
a Kapu helynév keletkezését; nem hisszük, hogy ez esetekben a 
gyepűkapu jelentést jogosult lenne ide vonni. Hogy milyen körülte
kintéssel minősíthetjük csak a kapukat (és a kapu helyneveket), Ro
gerius egyik passzusa igazolhatja: a Fehér-Körös zarándi szakaszán 
Nadab vidékén a környék lakói nagyon megerősítettek a tatárok ellen 
egy szigetet, ahová csak igen szűk és keskeny úton lehetett bejutni, 
az úton mérföldenként három kapu (porte) készült tornyokkal, és 
ezeken kívül mérföldenként minden oldalról nagyon erős indagók 
voltak.101 E vidék nem fogható az országos gyepű valamikori közel
ségének gyanújába, különben is a szöveg nem hagy kétséget aziránt: 
e kapuk és „gyepűk" a tatárok elleni védelem céljából készültek a 

93 Clausuram magnam de arboribus per confinium regni fecerunt, firmatis obstaculis 
constituerunt terminos regni Hungarorum, SRH I. k. 64., 79. o. 

94 A tatárok ,,iam ad portám Ruscie pervenerant et indagines destruebant", SRH II. 
k. 561. o. 

95 1256 : in te r indagines regn i nost r i , et coní in ia Poloniae , CD IV. k. 2. r., 380. o. 
96 1266: ob tu ic ionem e o r u n d e m conf iniorum, Endlicher, Stephanus Ladislaus: R e r u m 

H u n g a r i c a r u m m o n u m e n t a Arpad iana . Sangal len, 1849., 508. o.; 1251: ad Indagines et p e r in
dagines , HO VI. k. 59. o. 

97 1231: in confinio regn i Hungar ie , CD. IH. k. 2. r., 254. o. ; 1233: c u m indagin ibus re 
gis, infra quas indagines cu r r i t f luuius n o m i n e Rabycha , CD III. k . 2. r., 333. o. 

98 Tagányi Károly: i. m. 99., 259. o. 
99 Gombocz Zoltán: Régi t ö rök jövevényszava ink . Magyar Nye lv 3. (1907), 251. o . ; Li

geti Lajos: Régebbi török jövevényszava ink magyaráza tához . (Kapu, koporsó.) Magyar 
Nyelv 30. (1934), 206. 0. 

100 1390: po r t a vulgo Capeu, Cs. V. k. 121. o . ; 1337: Kapw, Gy. I. k . 163., 175. o. 
101 SRH II. k. 578. o. A kapuk problematikájára 1. még: Viski Károly: Adatok a szé

kelykapu történetéhez. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának Értesítője 21. (1929), 
65—88. o. különösen: 68—69. o. 
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XIII. század közepén. Kapuja nemcsak a folyóvölgynek, szigetnek 
volt, hanem pl. a jobbágyteleknek (mely után adózni kellett), a 
városnak, a falunak,102 a szőlőhegynek (szőlőgyepűnek) is.103 Csak így 
érthető, hogy az újkorból ismert helynévanyagban tömegesen fordul
nak elő Kapu helynevek. Igen csekély a valószínűsége, hogy ezek 
közül akár néhány is a XIII. század előtti, gyorsan mozgó gyepűkapuk 
emlékét őrizhetné. Nem ítélhetjük meg másként a Kapu helynév kö
zépkori anyagát sem. A személy né v+kapu összetétel aligha jelentheti. 
az országos gyepű kapuját.104 Nem adnánk ilyen értelmet a rendkívül 
gyakran előforduló Kőkapu, Vaskapu helyneveknek sem.105 Igaz, 
Anonymus az általa országhatárként kezelt meszesi kapuban kőkapu
kat emeltetett,106 de könnyen belátható: kőkapuk máshol — hegyes 
vidéken igen gyakran — készülhettek akár emberi munka, akár a 
természet játéka révén, amelyeket az emberek a legkülönbözőbb cé
lokra használhattak. Ugyanezt mondhatjuk a vaskapukról, amelyeket 
nem anyagukról, hanem erősségükről neveztek el.107 A XIII. század
ból ismert, Siófok körüli Kapurév, a XVI. században faluként szereplő, 
Bátaszék melletti Kapu megint csak óvatosságra int.108 Nagy körül
tekintést igényelnek az igen gyakran felbukkanó Kapós helynevek. 
Nem szólva most a Kapus (Kapós) helységekről — mint az Ung me
gyei Nagykapos, a tordai Mezőkapus, a dél-erdélyi Kis- és Nagykapus 
— csak azt említjük meg: Kapus völgy egyaránt volt (illetve van) 
Hont megyében és Észak-Erdélyben,109 Kapus (Kapós) folyó (patak, 
víz) pedig Somogyban, Nógrádban, Szabolcsban és az erdélyi Kolozs-
ban.110 Balázs Éva egyenesen arra a következtetésre jutott, hogy a 
gyepű-rekonstrukció szempontjából a kapus névhasználat gyakorisága 
miatt nem bizonyít.111 

Magunk azonban a másik véglettől is óvakodunk: ha nem is hem
zsegnek a XI—XIV. századi okleveleink az országos gyepűk kapuitól, 
néhány esetben biztos nyomra akadhatunk, különösen akkor, ha tud
juk: az országos gyepű és az országhatár — bizonyos korban — nagy
jából megfelel egymásnak. Rogerius Magyarországnak Oroszországgal 

102 L. pl . P H LX. k. 216. O. 
103 Piller Dezső: i. m. 302. o. 
104 1332: Bechkapva , AO II. kj 591. o Ezt az abaúj i he lyneve t az oklevél vö lgynek mi 

nősít i , a névadás t ehá t t e rmésze t i ado t t ságokon a l apu l ; 1283: Wekercapva , Tagányi Károly: 
i. m. 146. o. 

105 1216 : Cucopu, ÁÜO XI. k. 140. o. (Nógrád megye) ; 1352 : K e u k a p u meta , AO V. k. 
570. o. (Nyitra megye) ; 1435 : Waskapw, Cs. I. k. 149. o. (Gömör megye) . Még a szorosabb 
é r t e l emben vet t Magyarország és Erdé ly h a t á r á n fekvő szi lágysági Vaskapu he lység (1525: 
Waskapw, Petri Mór: i. m. IV. k. 768. o.) nevében sem k e r e s n é n k egykor i g y e p ű k a p u t . 

106 „in po r t a Mezesina . . . incole t e r r e . . . po r t a s l ap ideas edi f icaverunt et c l a u s u r a m 
m a g n a m de a rbo r ibus pe r confinium regni fecerun t . " SRH I. k. 64. o. 

107 Tagányi Károly: i. m. 99—100. o. 
108 1294: K a p u r e w , Cs. II. k. 616.; 1554: Kapu , Káldy-Nagy Gyula: B a r a n y a megye XVI. 

századi t ö rök adóösszeí rásai . Budapes t , I960., 70. o. 
109 1399: Capus, vallis, Bakács István: Hon t v á r m e g y e Mohács előtt. Budapes t , 1971., 

200. o. ; 1576: Kapus , völgy, SzDM II. k. 239. o. 
110 1061: Kapus , f luvius, Kumorovitz L. Bernát: A zselicszent j akab i a lapí tólevél 1061-

ből. T a n u l m á n y o k Budapes t múl t jából . XVI. k. Budapes t , 1964., 53. o. ; 1240: Kopuusfeu , HO 
VIII. k. 36. o. ; 1381: k a p u s , aqua , Zichy O. IV. k. 184. o. ; A n o n y m u s : Copus, f luvius, SRH 
I. k . 67. o. 

111 Balázs Êva: i. m. 16. o. — Mindenese t re 1244-ben K a p u s d fa luban a pozsonyi v á r 
k a p u s a i l a k t a k (HOklt. i l . o. — hamis ok levé l ! — ), ak ik n e m t ek in the tők a h a t á r v é d e l e m 
szervezetébe tar tozó e lemeknek . 
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szomszédos határán említi az Orosz (másként Hegyi) Kaput.112 Ugyan
ezt a kaput az orosz oldalon Magyar Kapunak nevezték.113 Észak-
Magyarországon, Késmárktól északra, Podolin, Topore helységök és 
a Poprád vize táján említik a Lengyelország felé nyíló országkaput.114 

Sárosban a gyepűelvén említik a Lengyelországba vezető kijáratot.115 

Ugyanitt (Vörösalma vidékén) pár évtizeddel később Kapu helynév 
bukkan fel,116 ez bizonyosan az országos kapu (a gyepűkapu) emléke. 
Nyugaton Kapuvár földrajzi fekvése és neve önmagában mutatja, 
hogy itt (országos) kapu melletti határvédő erődítményről van szó.117 

Ezt egyéb adatok is megerősítik. Említettük már, hogy az 1230-as 
évek két oklevele a Kapuvár melletti Mihályinál országhatárról és or
szágos gyepűről szól, ha ehhez ide vesszük azt az 1226. évi adatot, 
mely a Kapuvár és Mihályi között fekvő Babóton túl vízi gátat, azaz 
osztrót említ118 (amely ebben a környezetben bízvást országos határ
védő objektumnak tekinthető), és ha tudjuk, hogy Babótnál kifeje
zetten kapuról (porta) emlékezik meg az egyik 1268. évi okmány,119 

Kapuvár minősítését illetően sem lehetnek kétségeink. Délnyugaton, a 
Mura folyónál a Német Kaput említik a források, mely a Németor
szágba való átjárást biztosítja a stájerországi Radkersburg és a ma
gyarországi Muraszombat között.120 

3. Speculator, őr, strázsa 

A magyar államhatárokat a középkorban speculatorok védték, 
akiket magyarul őröknek mondtak.121 Megint csak az az egyik alap
vető kérdésünk: vajon az őr szó a magyar határvédelem kizárólagos 
szakszava-e? Természetesen nemmel kell felelnünk. A XI. század 
60-as, 70-es éveiben keletkezett, László-féle III. törvény várnépeket 
őrnek nevez.122 Sajnos, őr szavunk eme jelentésének élettartamát 
nem áll módunkban meghatározni, de azt a — bizonyíthatatlan — 
lehetőséget, hogy az őr (szláv nyelvterületen: strázsa) helynevek ke-

112 1240: confinia Hungarie Ruscie continua Tartari devastabant . . . portám Ruscie, 
que Montana dicitur, per quam in Hungária patebat aditus, SRH II. k. 560. o. 

113 1248: in Ruscia, sub magna porta Gallicie, que vocatur Vngarica, ÁÜO VII. k. 262. o. 
114 XIII. század közepe: in porta regni nostri, versus Poloniam, CD IV. k. 2. r., 382. o.; 

1272: portám in confinio Polonie, KJ 2154., 2155. sz. Kérdés, hogy a Késmárktól délre, Ta
másfalva vidékén előforduló Kapu (1329: Kopu, Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. 
I. k. 1. r., Budapest, 1919., 58. o.) országos kapu emléke-e. Vö.: SzK 94. o. 

115 1248: in exitu ad Poloniam, HO VII. k. 38. o. (hamis oklevél!). 
116 1288: Prima transiens meta de ultra Copou, AÜO IX. k. 466. o.; 1322: pervenit ad 

locum qui Kopu dicitur, AO II. k. 36. o. Ugyancsak országos kapu lehet a bártfai kapu is, 
1. CD V. k. 3. r. 185. és 207. o. 

117 1162: Copuu, castrum, SO I. k. 2. o. 
118 L. 77. és 97. jz. 
119 1268: in portai de Supron, quae Bobét vulgariter nominatur, CD IV. k. 3. r., 471. o. 
120 1347: Vádit ad porticum seu transitum Nemethkapu vocatam in fossato inter Ciuita-

tem Redege et terram Belmura. L. még: Super quo fossato venit ad ipsum kapu et in ma
gna via que venit de Theutonia, OklSz. 452. o. 

121 1272: speculatorum nostrorum vulgariter Ewr dictorum, HO V. k. 46—47. o. ; 1257: 
speculatoribus Zaladiensibus, AÜO VII. k. 465. o. — 1392: Speculatores wlgariter Zalaeur vo-
cati, Pesty Frigyes: Oklevelek Temesvármegye és Temesvárváros történetéhez, I. k. Po
zsony, 1896., 213. o. 

122 Hoc decreverunt, hanc legem constituerunt : ut nuncius regis per omnes civitates 
dirigatur, qui congreget centuriones et decuriones eorum, qui vulgo ewrii vocantur, Závod-
szky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határo
zatok forrásai. Budapest, 1904., 172—173. o. 
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letkezésébe eme jelentés is belejátszhatott, nem szabad kizárnunk. 
Ehhez gyéren előforduló korai (XI—XII. századi) speculator szavaink 
sem adnak határozott útbaigazítást. Anonymus már az erdélyi honfog
lalás kapcsán említ speculator^ viselője azonban bizonnyal az előke
lőbbek (és nem a szegény közrendűek) közé tartozott.123 A XIV. 
századi krónikakompozíció 1060-as évekbeli esemény kapcsán említ 
egy újvári speculator!124 Ez az adat minden valószínűség szerint — 
összhangban a László-féle III. törvény idézett passzusával — aba-
újvári várnépre vonatkozik. A Nagyszombat vidéki Bohunic határában 
1113-ban említenek speculatorokat,125 s az ugyancsak 1113Jban elő
forduló Nyitra megyei villa Spectaculi később Őr (Evr), majd a szláv 
környezetben Strázsa néven szerepel.126 Amikor adataink megsoka
sodnak — a XIII—XIV. században —, az őrök szervezete már a fel
bomlás képét mutatja. A Vas megyei Gasztony spiculatorait 1269-
ben V. István ifjabb király nemesíti;127 Károly Róbert 1339-ben még 
megvédi szabadságukban a mosoni Gáta királyi spiculatorait, akik a 
német határt vigyázták, és inti a mosoni cornest e szabadság megtar
tására,128 de pl. 1393-ban a zalafői királyi spiculatorok magánföldes
úri fennhatóság alá kerültek.129 

Természetesen már a középkorban sem csak a határokat őrizték. 
Egy Magyarországon kelt, de külországi eseményt tárgyaló okmány 
szerint a hadsereg custosait is őröknek nevezték.130 Custosnak (és 
speculatornak) hívták az erdőőröket is, bár őket magyarul erdőóvók
nak mondták.131 Őrizték a hidakat132 és börtönöket is,133 a börtönőr 
magyar neve talán csősz lehetett.134 Maradtak ránk adatok a várkapuk 
őrzőiről is.135 Azt természetesen nincs szándékunkban elvitatni, hogy 
a spiculator és őr szavak egyik fő jelentése a középkorban a határ 
őrzésével volt kapcsolatos: 1376-ban a pordányi spiculatorokat említi 
egy oklevél, két évtizeddel később a helységet Őrpordánynak írják,136 

mely a középkori országhatáron fekvő Sopron megyei Lajtapordány-
nyal azonos. 

A középkor későbbi évszázadai is tevőleges szerepet játszottak az 
Őr- és Strázsa-helynevek keletkezésében. A török időkben államhatár 

123 pa t e r Ogmand specu la tor T u h u t u m . SRH I. k., 65. o. 
124 Quidam a u t e m de specula tor ibus , nomine Fanc i ska , qu i e ra t de Novo Castro, SRH 

I. k. 366—367. o. 
125 Fejérpataky László: i. m. 58. o. 
128 Tagányi Károly: Nyitramegye helyneveinek magyarázata. Nyitramegyei Közlöny 8. 

(1888) 28. sz. 2. O. és 40. sz. 2. O. 
127 CD IV. k. 3. r. 526. O. 
128 CD VIII. k. 4. r. 375. o. 
129 ZsiO I. k. 303. o. 
130 1246 : cus todes exe rc i t uum . . ., qu i vulgo E u r d i cun tu r , CD IV. k. 1. r. 418. o. (ha

mis oklevél! ) . 
131 1230 körül: speculatoribus et Custodibus siluarum, CD III. k. 2. r. 460. o. (hamis 

oklevél!); 1274: custodes sylvarum. AÜO IV. k. 48. o.; 1353: Erdeuouou, OklSz. 196. o. 
132 1280 : cus todes ponc ium, HO II . k . 15. o. 
133 1219: officium e o r u m esset ca rceres custodire , VR 236. o. 
134 Heckenast Gusztáv: Fe jede lmi (királyi) szolgálónépek a k o r a i Á r p á d - k o r b a n . Bu

dapest , 1970., 11. o. 20. jz. 
135 1177: ad m e t a s cus tod ien t ium por t a s e iusdem (ti. b ihar i ) castr i , K J 202. sz . ; 1244: 

villa po rca r io rum n o s t r o r u m Castr i Posoniens is , HOklt . 11. o. [hamis oklevél , vö. : Herzog 
József: A Kápolnai -csa lád h a m i s oklevelei . Turu l 54. (1940), 74. o.] . 

136 1376: sp icula tor ibus nost r i s . . . de Po rdan , SO I. k., 422. o.; 1395: Ewrpo rdan , SO 
I. k. 520. o. 
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húzódott Magyarország közepén.137 A kuruckor és 1848—1849 harcai 
is emléket hagytak a helynévi anyagban. A nép névmagyarázó eti-
mológikus mondák keretében olykor még ,, emlékezik" a névadás in
dítékaira. A Szolnok melletti Strázsa-halom török őrhely volt, a 
Hatvan melletti Strázsa-hegy pedig magyar.138 A magyaralmási és 
vajai Őrhegyen a kurucok álltak őrséget,139 a szilágy somlyói Őrhe
gyen a XVIII. századi erdélyi parasztfelkelés résztvevői.140 Szeged 
város XVIII. századi határán északi oldalon (Balástyánál) Eör halom, 
nyugati oldalon (Pusztamérgesnél) Strása halom állt.141 A Nyerges-
újfalu vidékén lévő Strázsahegyen az 1809. évi francia hadjárat al
kalmából állított őrök tanyáztak.142 Baranyában a Strázsa gunyhó 
csőszkuny<hó jelentésben fordul elő.143 A kővágóőrsi Kis- és Nagy őr
hegy állítólag azért kapta nevét, mert róluk Somogy és Zala (ma már 
Veszprém) megyék nagyobb része belátható.144 Néhány Kolozs megyei 
falu közepét azért nevezik Sztrázsának, mert az éjjeli őr (sztrázsa) 
itt szokott tartózkodni.145 

Főleg a hegyes-dombos, megfigyelésre, őrködésre (akár csak a cél
ból, hogy a szomszéd falu legényeit megverjék146) alkalmas terepalak
zatok igen gyakran kaptak a legkülönbözőbb névadási indítékkal őr
hegy nevet. A mai Heves megyében igen sokszor bukkan fel e név,147 

de másutt sem ritka. Nem lehetett ez másként a középkorban sem. 
A hegyvidéken Honttói148 Borsodon,149 Gömörön,150 Szepesen151 át 
Kolozsig,152 Tordáig153 húzódik az Őrhegyek íve. E vidéken — Zemp
lénben,154 Szabolcsban,155 Szilágyban (a középkori Dobokában)156 — 
divatos az Őrmező is. Erdélyben ismerünk — később már Strázsa 
néven — Őregyházat.157 Kérdés, hogy ezeket az adatokat — talán az 
egyetlen szepesi kivételével — kapcsolhatjuk-e a korai magyar határ
védelem problematikájához. Mert igaz, hogy a Kolozs megyei Marok
házát a XIV. században más néven Őrhalomnak nevezik,158 de ugyan
ez a név ugyanebben a században Jászapáti határában is felbukkan.159 

137 Elek. Oszkár: Török emlékek a m a g y a r nyelvben. Magyar Nyelvőr 57. (1928), 3—7.? 42—47. o. 
138 P H XIX. k. 264., 130. O. 
139 P H XVI. k. 1. r., 146. o. ; Mező András: A bak ta ló rán tház i j á r á s földrajzi nevei . 

Nyí regyháza , 1967., 177. o. 
140 Petri Mór: i. m. IV. k. 580. o. 
141 Inczefi Géza: Szeged k ö r n y é k é n e k földrajzi nevei . Budapes t , I960., 68., 80. o. 
142 M W Esz te rgom vá rmegye . 37. o. 
U3 Penavin Olga: N é h á n y b a r a n y a i drávaszögi Község földrajzi név készlete . Toiyi-

HbaK <{>HAoco<J>CKor 4>aKyAbTeTa y HOBOM Caay 14. (1971), 649. o. 
144 P H LXI. k. 135. o. 
145 Szabó T. Attila—Gergely Béla: A Kolozsmegyei Borsavölgy helynevei . Kolozsvár, 

1945., 146. o. 
146 Mező András: i. m. 13. o.; Őrhegy A p a g y h a t á r á b a n . 
147 Heves fn. I. k. pass im. 
148 1262: Heurhegh , Bakács István: i. m . o. ; 1505: E w r heghye , uo. 133. o. 
149 1279: Ewrheg , Gy. I. k. 769. o. 
150 1551: Ewrhegh , IIa Bálint: i. m. III . k. 124. o. 
151 1256: SZK 205. o. 
152 1399: Ewrhegy , KHN, I. k. 70. o. ;> 1377: Eurhyg , Cs. V. k. 370. o. 
153 1393—1394 : Ewrhyg . Cs. V. k. ; 689. o. 
154 1451: Ewrmezew, Cs. I. k. 359. o. 
155 1435: őrmező", Mező András—Németh Péter: Szabolcs-Szatmár m e g y e tör ténet i -e t i 

mológiai he lységnév tá ra . Nyí regyháza . 1972., 73. o. 
156 1469: Ewrmezew, Petri Mór: i. m. IV. k. 173. o. 
157 1274: Euryghaz , Iczkovits Emma: i. m. 60. o. 
158 1348: Márkháza alio n o m i n e Eurho lm, Balázs Éva: i. m . 16. o. 
159 1390: E w r h a l m , Gyárfás István: A j á sz -kúnok tör téne te , III. k., Szolnok, 1883., 515. o-
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Őrpatak Máramarosban160 fordul elő, Örtó Szabolcsban,161 de Őrsziget 
a Csepel-szigeten.162 

Ügy ítéljük meg, a fentebb vázolt, óvatosságra intő tényezők elle
nére a pusztán Őr (vagy Strázsa) alakot mutató helynevek kínál
koznak viszonylag szilárd támpontnak a magyar határvédelem szer
vezetének rekonstrukciója szempontjából.163 Természetesen ez eset
ben is számos korlátozó mozzanattal kell számolnunk. A legfájóbb 
kétségtelenül az: sokkal több faluban lakhattak határvédelmi funkciót 
ellátó speculatorok, mint ahányat Őrnek vagy Strázsának neveztek.164 

Jobban kellene ismernünk a korai magyar helynévadás motivációit, 
hogy a most még esetlegesnek tűnő elnevezésekben valami rendszer 
után kutathassunk. Hasonlóan kedvezőtlenül érinti a rekonstrukciót 
itt is, hogy az adatok nem egyazon időpontra vonatkoznak. Egy Zala 
megyei Őr falu már a XII. század elején szerepel, míg másokkal csak 
a XIII.—XV. században találkozunk. Ha az előfordulás időrendje nem 
is jelent sokat, teljesen mégsem hagyható figyelmen kívül, mivel a 
maguk módján — az Űjőr helynevekkel — a középkori helynevek is 
relatíve kronológiai sorba rendeződtek. Azt a hiányt, hogy helynévi 
adataink nem egyazon időpontra vonatkoztatott országos helyzetképet 
adnak, a névtipológia, tehát a névtudomány sem tudja korrigálni, nem 
tudjuk megmondani, hogy a pusztán Őr (és Strázsa) alakú helynevek 
milyen időhatárok között keletkezhettek. A hiány valamelyes pótlá
sára történeti kutatások hivatottak: későbbi feladat annak egyénen
kénti megállapítása és elemzése, hogy az Őr (és Strázsa) nevű hely
ségekben speculatorok vagy más elemek éltek-e, e helységek királyi 
vagy magánkézen voltak-e stb. Ezeknek a kérdéseknek a megvála
szolása sokban közelebb vihet a tisztánlátáshoz, de — úgy tűnik — 
ez sem fog együttjárni a XI—XII. századot borító, a határ- , gyepű-
és őrmozgásokat is elfedő homály teljes eloszlatásához. Más szóval: 
bármennyire is „legbiztosabb jelei az ország időnként való határ
vonalának az ó'röTc (speculatores) lakhelyei",165 éppen ezt az „időn-

160 1355: E u r p a t a k , Bélay Vilmos: M á r a m a r o s megye t á r s ada lma és nemzetségei . Buda 
pest , 1943., 143. o. 

161 1381 : Eur to , Zichy O. IV. k. 201. o. 
162 1306: Eursziget , CD VIII. k. 1. r., 200. o. 
163 N e m lesz ta lán haszon né lkül i e he lynevek felett i — ny i lván h i ányos — seregszem

le, melye t a Dunán tú l ró l k i indu lva végezhe tünk e l : Somogy m e g y é b e n : 1. 1486: E w r , Cs. I I . 
k . 634. o.; 2. 1488: Ewr , u o . ; Zala m e g y é b e n : 3. 1121: Eur , Szentpétery Imre: Az a lmád i m o 
nos tor a lapí tó oklevele II. I s tván korából . Magya r Nyelv 23. (1927), 263. o . ; Vas m e g y é b e n : 
4. 1387: S t r a son (S t ras im) , Cs. II . k . 802., o . ; 5. 1398: Ewr , SO I. k . 529. o . ; 6. 1427: Ewr , Cs. 
II . k. 781. o . ; Sopron m e g y é b e n : 7. 1223: R a h t u k e u r i , Cs. III. k. 627. o. ; Ny i t r a m e g y é b e n : 
8. 1113: villa Spectacul i , 1299: Evr, 1. f e n t e b b : 126. jz. ; 9. 1379: s t r a s o , A Pécz nemze t ség A p -
pony i á g á n a k az Appony i grófok családi l evé l t á r ában őr izet t oklevelei . I. k . Budapes t , 1906., 
199. o. ; T rencsén m e g y é b e n : 10. 1393: St raso , Fekete Nagy Antal: Magyarország tö r t éne lmi 
földrajza a H u n y a d i a k k o r á b a n . IV. k. T rencsén v á r m e g y e . Budapes t , 1941., 189. o. ; 11. 1439: 
St rase , u o . ; Nógrád m e g y é b e n : 12. 1461: S t ras , Cs. I. k . 107. o. ; Gömör m e g y é b e n : 13. 1275. 
Sztiriz, IIa Bálint: i. m. IV. k. 138. o. ; 14. 1413: S thryz , IIa Bálint: i. m. IV. k. 105. o . ; Sze-
pes m e g y é b e n : 15. 1251: Eur , HOklt . 23. o. ; Sá ros m e g y é b e n : 16. 1427: Alzo Wr, Cs. I. k. 306. 
o. ; Zemplén m e g y é b e n : 17. 1393 : Uy-Eör, CD X. k. 8. r. 367. o. ; 18. 1405 : Wyewr , Cs. I . k. 365. 
o. ; U n g - m e g y é b e n : 19. 1288: Ewr , HO VI. k. 331. o.; 20. 1332—1337: Hewr , Heu r , Cs. I . k . 396. 
o.; Szabolcs m e g y é b e n : 21. 1221: Euru , VK. 274. o . ; S z a t m á r m e g y é b e n : 22. 1231: Eur , Maksai 
Ferenc: i. m. 182. o. ; Belső-Szolnok m e g y é b e n : 23. 1405: Alewr, SzDM V. k. 331. o. ; 24. 1332— 
1337: Gur [ D : E u r ] , uo . V. k. 341. o . ; 25. 1317: T h o t h e u r , u o . VII. k . 32. o. 1. m é g : Pais Dezső: 
Tötör . Magya r Nyelv 12. (1916), 16—17. o.; Kolozs m e g y é b e n : 26. 1320: Eur , Cs. V. k. 391. o.; 
Krassó m e g y é b e n : 27. 1421: Strezfalwa et Stryzfalwa, Cs. II . k. 107. o. 

164 Az Eper jes v idéki F in ta a k i rá ly i ő r ö k é volt, mégsem Or nevet viselt , HO V. k. 
46—47. o. 

165 Karácsonyi János : i. m. 1042. o. 
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kéntiséget", változást, mozgást nem tudjuk az abszolút kronológia 
évszámainak láncára felfűzni, korántsem bizonyos, hogy „Szent 
István korára nézve . . . az ország közepe felé eső őr-lakhelyeket kell 
tekintetbe vennünk",166 azaz hogy ezek a legbelső körön elhelyez
kedő adatok és helynevek éppen és minden ponton az I. István-kori 
állapotokat mutatják. 

4. Sagittarius, lövő, strel-, schütz-

A sagittariusok (magyar nevükön lövők)167 szintén elsősorban akkor 
bukkannak elénk a XIII—XIV. századi oklevelekben, amikor szerveze
tük felbomlóban van. A vági királyi lövőket V. István király pl. 
1272--ben veszi ki a sagittariusok sorából és emeli őket az ország 
nemesei közé.168 Egykori lakhelyükre a Lövő (szláv nyelvterületen 
Strel-, német nyelvterületen Schütz-) helynevek utalnak.169 Mivel a 
lövő szó sem tekinthető a magyar határvédelem kizárólagos szaksza
vának, az adatok értékelésekor itt is nagy körültekintéssel kell el
járni. Lövő szavunk már a középkorban a határvédelmen kívül más 
fogalomkörökhöz is kapcsolódott. A Veszprém megyei Lövöldön (ma: 
Városlőd és Kislőd) 1274. évi adat szerint erdőőrök laktak;170 így e 
helynév egykori lakóinak tevékenységére, foglalkozására utalhat.171 

E Lövőid földrajzi fekvése miatt sem lenne beilleszthető a határvéde
lemmel összefüggő adatok közé. A XV. században egy férfit Vadlö
vőnek neveznek.172 Magától értetődik, hogy a csak újabb kori lövő 
helynévi adatok katonai, vadászati vonatkozásúak.173 

A középkori helynevek esetében etimológiai problémák is növelik 
a nehézséget. A székelyföldi Lövéte helység neve szláv eredetű (orosz
lán vagy vadászat jelentésű) személynév származéka lehet.174 Bizony
talan, hogy a Levelek, Leveles, Levelin helynevek levezethetők-e a 
lő igéből.175 Hasonlóan kétséges, hogy az Eszterjén helynév a nyíl 
jelentésű szláv strela-ból ered-e.176 A bihari Lövőhegy neve vadászat
tal függhet össze.177 A magyar határvédelemben szerepet játszott lö
vők telephelyeit is legbiztosabban a Lövő (Strel- vagy Schütz-) nevű 

166 Uo. 
167 1296: Comité Michaele filio Sa lamonis de Sagi tar i js , AÛO V. k. 158. o. = 1325: Mi

chael is dicti Lueu , Wertner Mór: Kiada t lan oklevelek. Tör t éne lmi Tár . 1910. 155. o. 
168 CD V. k. 1. r. 184. o. 
169 1255: sag i t t a rys dicti Domini Regis de villa Luev, HO V. k. 27. o. — A soproni Lö

vé r v idékén 1225-ben a t e r r a sag i t t a r io rum volt, 1. SO I. k . 14. o. 
170 L. fentebb 131. jz. ; t ovábbá : Pais Dezső : Lövél és Löd. Magyar Nyelv 23. (1927), 

53—45. o. 
171 Veszpr. h t . l ex . 388. o. 
172 1488: Ladis laus Wadlewe, OklSz. 596. o. 
173 Lövőzúg, Haan Lajos: Békés v á r m e g y e ha jdan . I. k. Pes t , 1870., 122. o. ; Lövölde 

erdő , Zala fn. 253. o. ; öz lövő , Heves fn. I. k . 58. o. 
174 1332—1337: L u e c h e [o: Lue the ] , Va t ikán i Magyar Oki ra t t á r . I. k . 1. r. Budapes t , 

1887., 103. o. — L. Kele tmo. M a g y a r o k és r o m á n o k . I. k . 295. o. — Talán i lyen e rede te lehet 
a L u e p a t a k a v íznévnek is (1299: Gy. I. k. 414. o. 16. jz .) . 

175 1067 k ö r ü l : Leve luky , Mező András—Németh Péter: i. m. 67—68. o. ; 1435, 1479: Le-
w e l e s : Cs. H. k. 330., 21. o . ; 1505: Lewelyn, Bakács István: i. m . 219. o. 

176 1344: Iz teryen, Mező András—Németh Péter: i. m. 123. o. 
177 1372: Luwheg , Jakó Zsigmond: i. m. 339. o. 
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helységekben kereshetjük.178 Jóllehet ezen helynevek esetében sem 
tudunk keletkezési idejük sorrendjére vonatkozó fogódzókat találni és 
adni, legalábbis azon nevek kiválasztása érdekében, amelyeknél a név
adási indíték nem a határvédelemben található meg, egyrészt vizsgálat 
alá kell vetni e helységek középkori népelemeit, azok foglalkozását, 
másrészt vezethet valamelyes eredményre a Lövő helynevek össze
vetése az Őr helynevekkel. 

5. Explorator, leső 

A királyi kémek, kémlelők (lesők) — latin nevük exploratores lehe
tett — bizonnyal szerepet játszottak a határvédelemben is. A Morva 
folyó vidéki Szakolca határjárásakor 1217-ben az országbatáron a kém
lelők útját említik.179 Ugyanakkor.III. Béla király 1194-ben a királyi 
kémlelőknek a Putnok körüli Nagybarcát adta;180 ez a vidék igen távol 
esett az országhatároktól. Les szavunknak korán jelentkezik vadászhely 
értelme.181 Nyilván ilyen jelentésben szerepel les szavunk a Király-
lesi,182 Bánlese,183 Ispánlesi (-lese)184 és más hasonló jellegű összetéte
lekben.185 Tökéletes megfelelői újabbkori helyneveinkben is megvannak: 
Vajda lese, Gergely lese186 stb. Egyébként ezek a — csak újkorból 
ismert Les- helynevek mindenféle korai határvédelmi rekonstrukció 
szempontjából hasznavehetetlenek. Igaz, egyik-másik Les- helynevet a 
névmagyarázó népetimológia egyenesen IV. Béla korából vagy szoli
dabban csak a törökök idejéből magyarázza,187 kizárólagos többségük 
vadászattal kapcsolatos.188 

A középkori helynévanyag itt is egyéni elbírálást igényel. A Bregana 
mellett említett Lesőhely189 bizonyosan az országhatárt kémlelő explo-
ratorokra utal, itt ugyanis országos gyepűnek megfelelő indago is elő-

178 összeállításunkat a Dunántúlról kiindulva adjuk közre a teljesség igénye nélkül: 
Zala megyében: 1. 1379: Streleclaca, Cs. III. 113. o.; 2. 1352: Luuew, Cs. III. k. 79. o.; 3. 
1255: Luev, Cs. III. k. 80. o.; Vas megyében: 4. 1452: Swcz, Schwartz Elemér: A nyugatma
gyarországi német helységnevek.2 Budapest, 1933., 154. o.; 1393: Lewe, Cs. II. k. 772. o.; 
Veszprém megyében : 6. 1270 : Lueld, Cs. ü l . 213. o. ; Sopron megyében : 7. 1387 : Leue. Cs. 
III. k. 618. o. ; 8. 1265 : Luer, Cs. III. k. 593. o. ; 9. 1483 :• Lewew alias Sycz, Cs. III. k. 618. o. ; 
Mosón megyében: 10. 1425:Chalthensthn alio nomine Lwer, Cs. III. k. 682., o.; Pozsony 
megyében: 11. 1553: Nagyiévárd, M W Pozsony vármegye. 94. o.; Szepes megyében: 12. 1310: 
Schützenfeld, Weber Samu: Elpusztult helységek a Szepességben. Századok 31. (1897), 419. 
o.; Gömör megyében: 13. 1427: Leuartfalua, IIa Bálint: i. m. IV. k. 105. o.; 14. 1427: Lewarth, 
IIa Bálint: i. m. II. k. 592. o.; Borsod megyében: 15. 1221: Luen [9: Lueu], Gy. I. k. 786. o.; 
16. 1319: Lewew, uo.; Szabolcs megyében: 17. 1220: Luveu, Mező András—Németh Péter: i. m. 
89. o.; Torda megyében: 18. 1228: Luer, Cs. V. k. 719. o.; Hunyad megyében: 19. 1426: Strelye, 
Cs. V. k. 140. o.; Szerem megyében: 20. 1477: Ztrelocz, Cs. II. k. 254. o.; Valkő megyében: 
21. 1404: Leueld, Cs. II. k. 330. o.; 22. 1484: Lewedyn, uo. ; 23. 1332—1337: Lewe, Lewa, Cs. II. 
k. 229. 

179 1217: in confinio regni . . .; per viam exploratorum, CD III. k. 1. r., 199—200. o. 
180 1194: nostris exploratoribus, ÁÜO XI. k. 56. o. (hamis oklevél!). 
181 1311: ad quendam locum uenacionis Bykachlesy nominatum, AO I. k. 244. o. 
182 1283: Kyralleswy, KJ 3245. sz.; 1322: Kyrallesey, AO n . k., 37. o. 
183 1337 : Banlese, Bakács István i. m. 147. o. 
184 1269: Ispanlesuy, SzDM n . k. 599. o.; 1444: Ispanlese, KHN I. k. 206. o. 
185 1313: Duruglesy, E. Kiss Sándor: Hajdúhadház helynevei. I. A debreceni Déri Mú

zeum Évkönyve 1966—67. Debrecen, 1968., 508. o.; 1393: Radnaylese, ZsiO. I. k. 327. o. — Ide 
vonható talán az 1113. évi Cullese adat is (Fejérpataky László: i. m. 57. o.), 1. Kniezsa Ist
ván: Magyar Népnyelv. VI. k. 12. o. 

186 KHN II. k. 134. o. ; MVV Szabolcs vármegye. 22. o. 
187 PH XXXVIII. k. 339. o.; Zala fn. 105. o. 
188 KHN I. k. 27. o.; Mező András: i. m. I. k. 13., 23., 55., 177. o.; Heves fn. I. k. 89. o, 
189 1251 : Lessuhel, HO VI. k. 59. o. 
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bukkan. De már a Veszprém megyei Leső helynevek földrajzi fekvése 
kizárja ezt a minősítést.190 Kniezsa István szerint a Nagyvárad vidéki 
Les191 „a régi gyepürendszer emléke".192 Figyelembe véve, hogy a kö
zépkor évszázadai folyamán a Les- helynevek keletkezésének — akár 
csak hadászati szempontból is — számos indítéka adódott katonai 
megfigyelések, kémlelések, az ezeket megteremtő gyakori magánhábo
rúk kapcsán, a Les- helyneveket csak különösen indokolt esetekben 
kapcsolhatjuk a határvédelemhez és a gyepűrendszerhez; a gyepű-
rekonstrukció során pedig legfeljebb csak epizód-szerepeket játszhat
nak. 

6. összegzés 

A fentieken kívül a kutatók a nevek egész sorát kívánták bevonni 
a gyepű-rekonstrukciós munkálatokba. Korántsem törekedve sem sze
mélyi, sem tárgyi vonatkozásokban a teljességre, maga Tagányi Károly 
a kolozs, árok (szláv rov-), kulcs, torok, szád, sövény, cseke, nyilas, 
szemes (szláv ocskó), vég neveket,193 Pais Dezső a hírhegy, dobverő
hegy, a pátró, a csigla neveket, a fon szót és származékait,194 Németh 
Gyula a nyék törzsnevet,195 Fodor Ferenc a Tenkét196 kapcsolta a ha
tárvédelem kérdéséhez.197 Természetesen mindezen nevek közszóként 
vagy helynévvé kövülve alkalmasak lehettek (volna) határvédő funk
ciók jelölésére, de egyéni bizonyítást igényel, hogy vajon lettek-e. 
A lehetőségtől hosszú az út a valóságig, a hosszú úton állomások van
nak. A lehetőséget jelenthetik a természeti adottságok (vizek, mocsa
rak, hegyek), és a lehetőség megrekedését biztosíthatják a földrajzi 
körülmények (ha a víz, mocsár, hegy az ország közepén van). Sok 
adat mutat rá, hogy a várnak indagója volt, kapuja volt, melyet őriztek. 
Az őrzésben a nyíl, a sagitta játszotta a fő fegyver szerepét, és a vár 
kémlelésre is szolgált. A várat és a vár határát is védték, mégsem 
határvédelem ez, főleg persze akkor nem, ha a vár nem az országhatár 
közelében feküdt. 

Dicséretes a törekvés, mely fénysugárral akarja pásztázni a forrás
szegénység miatt sötét XI—XII. századot, és világosságot kíván ott 
gyújtani. Nem vagyunk meggyőződve róla, hogy a helynevek alkalmasak 
erre. A helynevek, amelyek maguk is a XIII. vagy későbbi századok-

190 1082 : Lesew, locus, HO IV. k. 2. o. (hamis oklevél) ; 1086 : mons, qui dicitur Lessu. 
A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. VIII. k. Budapest, 1903., 268. o. (hamis ok
levél !). 

191 1291—1294 : Lesuy, Gy. I. k. 639. o. 
192 Keletmo. 196. o. 
193 Tagányi Károly: Magyar Nyelv 9. (1913), 100., 254—266. o. 
194 Pais Dezső: Hírhegy és Dobverőhegy. Magyar Nyelv 13. (1917), 230. o.; Pais Dezső: 

Ör-Pátruh. Magyar Nyelv 39. (1943), 68—69. o.; Pais Dezső: Csiga, Csigolya, Csiglamező. Ma
gyar Nyelv 11. (1915), 314. o.; Pais Dezső: A magyarsággal kapcsolatos IX—X. századi nép
elemek és népmozgalmak. — A székelyek eredetéhez és a székelység kialakulásához. Magyar 
Nyelv 63. (1967), 72. o.; Pais Dezső: Nyék törzsnevünk és ami körülötte lehetett. Magyar 
Nyelv 49. (1953), 284. o. 

195 Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930., 244. o. 
196 Fodor Ferenc: i. m. 130—132. o. 
197 Legújabban 1. Kovács Béla: Kabarok és palócok. Az Egri Múzeum Évkönyve 1969. 

Eger, 1971., 163—164. o. 
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ban bukkannak fel, csak bizonyos, többszörösen igazolt megfontolások 
alapján vezethetők vissza korábbi időkbe.198 Kerítés, sövény jelentésű 
nyék szavunk helynévként éppen úgy megtalálható a soproni perifé
rián, mint a centrumban, Buda területén.199 Az ugyancsak kerítés, sö
vény értelmű csigla szó helynévben Veszprémben bukkan fel,200 Ezek 
a példák meg arra intenek bennünket: nemcsak időben, térben is 
óvakodjunk az: elsietett általánosítástól,201 az analógia hasznos, ám 
nem veszélytelen módszerének kritikátlan túlhajtásától. 

Régi törekvése a szakirodalomnak, hogy komplex eszközökkel, ne 
csak döntően a helynévi anyag alapján közelítsen a határvédelem kér
déséhez. Már Karácsonyi János felfigyelt olyan mozzanatok hasznosít
ható voltára, mint az egyházi szervezet területi felépítése vagy össze
függő territóriumok királyi adományozása.202 Ugyancsak régi ötlet a 
nem-magyar népek megtelepedésének ide vonása. Sajnos, ezek a szem
pontok az utóbbi időben nemigen gyarapodtak. Magunk pedig meg 
vagyunk győződve róla: a határvédelem, a gyepű-rekonstrukció kér
désében előrelépni csak e komplex eszközök alkalmazásával lehet. 
Egyaránt fontos szerepet kap ebben a magyar nyelvhatár (etnikai határ) 
és törzsnévi elterjedés,203 a honfoglalás- és kora Árpád-kori sírlelet
kataszter,204 a határvédelemhez vonható helynévi és nem-helynévi 
adatok anyagának és térképének összevetése, egymásra vetítése. Ennek 
elvégzése és a témának új, hasznos szempontokkal való gazdagítása el
jövendő kutatások feladata. 
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Д Ь Ю Л А К Р И Ш Т О — Ф Е Р Е Н Ц М А К К — Л А С Л О С Е Г Ф Ю : 

КОНЦЕПЦИИ И ДАННЫЕ 
К ВОПРОСУ ОБОРОНЫ ГРАНИЦ ВЕНГРИИ 

РАННИХ ВРЕМЕН 

Резюме 

Авторский коллектив делает попытку показать проблемы исследований, связанных 
с реконструкцией пограничной обороны Венгрии ранних времен (т. н. системы засек), 
и некоторым вопросам, возможно, наметить пути решения. Во вводной части статьи 
авторы констатируют, что пограничная оборона Венгрии была создана как госу
дарственная пограничная оборона, организованная королем сложившегося или нахо
дившегося в стадии формирования феодального венгерского государства. Таким об
разом она не могла возникнуть в период, предшествовавший XI веку. Как полагают 
авторы очерка, в I X — X веках венгерский племенной союз (возможно даже и отдель
ные венгерские племена) были окружены полосой естественного дерна (незаселенны
ми, не занятыми под сельскохозяйственными культурами полосами земли). Историо
графия до настоящего времени при рассмотрении пограничной обороны Венгрии ран
ней эпохи первостепенную роль отводила географическим названиям, связанным с 
пограничной обороной. 

Авторским коллективом были исследованы названия населенных пунктов, а так
же те слова, которые в источниках указывали на пограничную оборону (плетеная из
городь, дёрн, засека, по принципу засеки, просека, перевал, ворота, калитка, шпеку-
латор, дозор, стража, частокол, стрелок, стрел, защита, разведчик, засада и т. д.) 

В ходе лингвистического анализа авторский коллектив пришел к нескольким выво
дам: во-первых, подавляющее большинство этих слов и географических названий 
встречается не в период расцвета системы засек ( X I — X I I в. в.), а в эпоху распада 
этой системы обороны границ (начиная со второй трети X I I I века). Во-вторых, 
большинство из них уже в середине этого периода не может считаться исключи
тельно венгерскими специальными терминами раннего периода пограничной обороны. 
В силу этого материал географических названий, который может быть привлечен к 
исследованиям, сам по себе недостаточен для полной реконструкции пограничной обо
роны. 

Авторы очерка считают, что решение вопросов, связанных с системой пограничной 
обороны раннего периода, возможно лишь в будущем, с учетом комплекса средств и 
точек зрения, на основании сотрудничества различных отраслей наук — прежде все
го археологии, языковедения и историографии. 
ности». 
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GYULA KRISTÖ—FERENC MAKK^LÄSZLÖ SZEGFÜ: 

GESICHTSPUNKTE UND DATEN ZUR FRAGE DER FRÜHEN 
UNGARISCHEN GRENZVERTEIDIGUNG 

Resümee 

Das Autorenkollektiv versucht, die imit der Rekonstruktion der frühen un
garischen Grenzverteidigung (dem sog. „Gyepü"-System) zusammenhängenden 
Probleme aufzuzeichnen und in einigen Punkten vielleicht die möglichen Wege 
der Lösung auszuarbeiten. Einleitend stellen die Autoren fest, daß dieses Sys
tem als vom König organisierter Grenzschutz des sich herausgebildeten oder in 
Herausbildung begriffenen ungarischen feudalen Staates zustandekam. So konnte 



er nicht vor dem 11. Jahrhundert entstanden sein. Ihres Erachtens wurden im 
9—10. Jahrhundert der ungarische Stammesverband (eventuell auch einzelne 
ungarische Stämme) nur von natürlichen „Gyepű" (unbewohnte, unkultivierte 
Landstriche) umgeben. Die bisherige Gesohichtsohreiibung hat im Laufe der 
Rekonstruierung der frühen ungarischen Grenzverteidigung den mit der Grenz
verteidigung in Verbindung stehenden Ortsnamen eine primäre Rolle zuges
prochen. 

Das Autorenkollektiv untersuchte die Orstnamen sowie jene Wörter, die in 
den Quellen auf die Grenzverteidigung hinweisen (indago, gyep, gyepű, gyepű-
elve, preszeka, hag; porta, kapu; speculator, őz, strázsa; Sagittarius, lövő, strel-, 
schütz-; explorator, leső usw.). 

lm Zuge der auch linguistische Gesichtspunkte in Betracht ziehenden Ana
lyse wurden mehrere Feststellungen gemacht. Einesteils: diese Wörter und 
Orstnamen enstanden in ihrer großen Mehrheit nicht in der Blütezeit des 
Gyepüsystems (im 11—12. Jahrhundert), sondern taudhten zur Zeit der Auflö
sung dieses Systems (vom zweiten Drittel des 13. Jahrhunderts an) auf. Andern-
teils: die meisten können bereits im frühen Mittelalter nicht als ausschließliche 
Fachwörter der frühen ungarischen Grenzverteidigung betrachtet werden, so 
daß das diesbezügliche Ortsnamenmaterial an sich für jedwede Rekonstruktion 
der Grenzverteidigung nicht genügt. 

Die Autoren meinen, daß eine Lösung der Fragen der frühen Grenzverteidi
gung in Zukunft nur bei Beachtung komplexer Mittel und Gesichtspunkte, auf 
Grund der Zusammenarbeit verschiedener Wissenschaften — vor allem der Ar
chäologie, der Sprachwissenschaft und der Geschichtswissenschaft — möglich 
sein wird. 
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BUDA, BÉCS ÉS VELENCE: AZ EURÓPAI — TÖRÖK VISZONY 
KATONAI ÉS POLITIKAI PROBLÉMAI 

(1521—1532) 

RÁZSÓ GYULA 

Európa politikai és katonai történetében kevés olyan mozgalmas és 
következményekben gazdag időszakot találhatunk, mint a Szüle j mán 
trónra léptétől Kőszeg sikertelen ostromáig eltelt alig több mint évtized
nyi periódust. Már az események puszta felsorolása is jelzi e viszonylag 
rövid időszak fontosságát: 1512-ben elesik Magyarország kulcsa, Nán
dorfehérvár (ma Belgrád); 1522-ben a johannita lovagok bástyája, 
Rhodosz is az oszmánok kezébe kerül; 1525-ben a páviai csata látszó
lag döntő — és a valóságban is nagy jelentőségű — lépés a Habsburgok 
itáliai, s továbbmenően európai hegemóniájának megszerzése felé ve
zető úton; 1526-ban a mohácsi síkon nemcsak II. Lajos király, hanem 
a külső és belső körülmények balszerencsés alakulása folytán egész 
Magyarország függetlensége elvész; 1529-ben és 1532-ben pedig a 
török áradat már Bécset, s ezzel együtt a német birodalom keleti 
végeit fenyegeti elnyeléssel. 

Ezek az események mélyreható változásokat idéztek elő a korabeli 
Európa életében, s hosszú évtizedekre kialakították a földrész politikai 
és katonai erővonalait. Törökország ugyanis az első olyan Európán 
kívüli ország, amelyet a korábbi nomád államoktól eltérően már nem 
csupán a „pax christiana"-t időről időre megzavaró betolakodónak te
kintett az európai közvélemény, hanem — legalább is részben — az 
európai politika szerves alkotóelemévé, az ekkor kifejlődőben levő szö
vetségi rendszerek pillérévé vált. Ez a körülmény nemcsak az oszmán 
birodalom európai státusát változtatta meg: számos európai állam — 
Velence, a német protestáns államok, s kiváltképp Franciaország már 
potenciális, sőt reális szövetségest látott a Fényes Porta szultánaiban.1 

1 A török megváltozott szerepére az európai politikában 1. elsősorban: Coles, A.: The 
Ottoman impact on Europe. London, 1967.; Vaughan, D.: Europe and the Turk: a pattern of 
alliances. 1350—1700. Liverpool, 1954. ; Allen, W. E. D. : Problems of Turkish power in the six
teenth centrury. London, 1963.; Bombardi: A.: Das osmanische Reich (História mundi, Tom. 
7. Bonn, 1958) ; Pfeffermann, N. : Die Zusammenarbeit der Renaissancepäpsten mit den Tür
ken. Winterthur, 1946. ; Fischer—Galati : Ottoman imperialism and German Protestantism 
1521—1555. Cambridge, 1958.; Rouillard, C. D.: The Turk in French history, thought and li
terature (1520—1660). Paris, 1940. 
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A XVI. század első évtizedei két európai, illetve inkább mediterrán 
nagyhatalom — a spanyol—német—németalföldi Habsburg birodalom 
és az oszmán—török szultánság — gyors előretörésének is tanúi. 
E két XVI. századi nagyhatalomnak az európai hegemónia megszer
zéséért vívott küzdelme, majd 1533 után a közöttük kialakult labilis 
erőegyensúly a kor politikai történetének legjelentősebb és egyben 
legmarkánsabb vonása. 

Az oszmán birodalomnak a Habsburgokkal és azok szövetségeseivel 
vívott háborúi számos lényeges hadtörténelmi és hadművészeti prob
lémát vetnek fel. Hangsúlyozni szeretnénk annak a jelentőségét, hogy 
ez az utolsó alkalom, amikor két különböző típusú és lényegében 
azonos értékű hadművészet áll egymással szemben: a római—germán— 
szláv előzményekből kisarjadt nyugat-európai és a lovasnomád had
művészet tetőpontját képező oszmán. Az is figyelemre méltó, hogy az 
időpont egybeesett az európai hadművészet fejlődésében rendkívül fontos 
itáliai háborúkkal (1494—1558), amelyek egységessé kovácsolták az 
európai hadművészet eddig számos, egymástól lényeges vonásokban el
térő típusát.2 

A korszak az oszmán—török hadművészet és állam történetében is 
sorsdöntő. A török ekkor került csak szembe minőségileg és mennyi
ségileg egyenértékű hadsereggel: a spanyol—német birodalmi hadak
kal és keleti határain az újjászületett perzsa állam seregeivel. Az a 
két hatalom — a Velencei Köztársaság és Magyarország —, amely a 
XIV. század utolsó évtizede óta lényegében eredményesen állta útját 
a meg-megújuló török hódító vállalkozásoknak, a körülmények sajátos, 
bár nem véletlen alakulása folytán jelentősen meggyengült. A gazda
sági és katonai hanyatlás okai nem kis részben a török háborúk okozta 
veszteségekben keresendők.3 „A kereszténység védőbástyájáénak kény
szerű szerepét már nem, illetőleg alig tudták csak betölteni, sőt Ma
gyarország össze is omlott az oszmán támadások súlya alatt, s helyét 
a Habsburg birodalom vette át. 

Mivel a három állam török politikája, sorsa és a töröknek velük 
szemben követett céljai jelentékenyen eltértek egymástól, célszerű, 
ha a továbbiakban külön tárgyaljuk őket. 

Velence és a török 

A török birodalom fénykorának éveiben sem találunk lényegi válto
zásokat a velencei politikában. A Signoria urai továbbra is a „siamo 
Veneziani, poi Cristiani" (Velenceiek vagyunk, és csak azután keresz
tények — R. Gy.) utilitarista, ám nem mindig célravezető elvének 

2 Pieri P. : Guerra e politica negli serittori italiani. Milano— Napali, 1955., 3—8. o.; 
Delbrück, H. : Geschichte der Kriegskunst in Rahmen der politischen Geschichte. Bd. 4. 
Berlin, 1921., 14—39. o.; Rázin, E.: A hadművészet története. Ford. Auer Kálmán: 3. k. Buda
pest, 1963., 19—45. o. 

3 Magyarország gazdasági hanyatlására 1. többek között: Geschichte Ungarns. Hrsg. v. 
E. Molnár: Budapest, 1958., 144—146. o.; Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türken
kriege. Hrsg. v. O. Pickl. Graz, 1971. c. tanulmánykötet számos tanulmányát, különösen Ku-
binyi A.: Die Auswirkungen der Türkenkriege auf die zentralen Städte Ungarns bis 1541. 
c. munkáját. (201—220. o.) 
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jegyében kormányoztak, e relációban a „velencei" fogalmát bízvást 
azonosíthatjuk a „kereskedő"-ével. A kereskedelmi érdek, valamint a 
Földközi-tenger keleti medencéjében szétszórt velencei birtokok hadá
szati gyengesége szabta meg a köztársaság török politikáját. A keres
kedelemhez viszonylag békés, rendezett viszonyok, a levantei velencei 
birtokok fenntartásához pedig erős hajóhad szükségeltetett. Ez magya
rázza, hogy a Signoria már a XVI. század végétől arra törekedett, hogy 
békében éljen Drinápoly, majd 1453 után Bizánc uraival, s óvatos le
gyen különféle keresztes elgondolásokkal szemben, mivel — Magyar
országot is beleértve — valamennyi európai ország közül Velence bir
tokait fenyegették leginkább a török támadások. Másfelől viszont a 
legtöbb és leghosszabb háborút Velence vívta az oszmánokkal/1 E hábo
rúk természetesen mindig korlátozott és védelmi jellegűek voltak, Ve
lence tudvalevőleg csak akkor harcolt, ha valamelyik kereskedelmi és 
hadászati fontosságú birtokát — Negroponte, Módon, Ciprus stb. — tá
madták a törökök. 

Ez a sajátos helyzet magyarázza, hogy a velencei politika szinte 
soha sincs szinkronban a török elleni védelemben leginkább érdekelt 
többi ország — 1526 előtt Magyarország, utána a Habsburg birodalom 
— szándékaival. A Signoria nagy török háborúit — 1571 kivételével 
— a többi hatalom közömbösen, vagy kárörömmel szemléli,5 Velence 
hasonlóan kevés segítőkészségről tanúskodik azokban a háborúkban, 
amelyeket Magyarország, majd később a Habsburg birodalom vív az 
oszmánokkal. Az együttműködés e fájdalmas hiánya egyes esetekben 
(mint az 1396-os, vagy az 1444-es hadjárat) a kudarc egyik fő — ha 
nem a legfőbb okozójává vált.6 

Velence sikeresebb, illetve aktívabb török politikáját az is gátolta, 
hogy nemcsak az oszmánok támadásaitól kellett tartania. Ismeretesek 
azok az ellentétek, amelyek az adriai köztársaságot időről időre szembe
állították Magyarországgal, Genovával, Spanyolországgal és a Német-
Római Császársággal. Mindezek a hatalmak a törököknél sokkal inkább 
veszélyeztették a Terra Ferma — vagyis az Itáliában elterülő velencei 
birtokok — városait, s esetenként — mint 1381-ben a genovai—ma
gyar csapatok, vagy 1508-ban a Cambray Liga seregei — nemcsak 
egyes velencei birtokokat igyekeztek elragadni a Signoriától, hanem az 
egész velencei állam fennmaradását is kétségessé tették. 

A török birodalom ezzel szemben közvetlenül sohasem fenyegette 
Velence függetlenségét. A két állam szorosan összefonódó kereskedelmi 
kapcsolataik folytán sajátos szimbiózisban élt egymással; mindkettő 

4 1463—1469, 1500—1503, 1570—1573, 1645—1669, 1671—1718. 
5 Mátyás király véleménye a Signoria török politikájáról (Dzsem herceg ügyével kap

csolatban) : „Ayunt illum Zyzym sultanum, cum Rodum advectus, ad nos iter pararet, obs-
tinentibus Venetis, qui cum Turcis confederati, nihil hostile contra illos presumunt commit-
tere (Kiemelés — R. Gy.), prohibitum." (Mátyás király levelei. Külügyi osztály. Közzéteszi 
Fraknói V. 1—2. k. Budapest, 1895. II. 247. o.) Az európai közvélemény állásfoglalásáról sok 
érdekes adalékot közöl Schwoebel, R. : The shadow of the Crescent. The Renaissance Image 
of the Turk. (1453—1517) London, 1967., 9—28. o. 

6 Az 1396-i hadjárat diplomáciai és katonai elemzését 1. legújabban Rázsó Gyula: A 
Zsigmond-kori Magyarország és a török veszély 1391—1437. Hadtörténelmi Közlemények, 1973. 
évi 3. sz.; Várnára 1. Rázsó Gyula: Una strana alleanza. Alcuni pensieri sulla storia militare 
e politica deli' alleanza contro i turchi (1440—1464). A „Venezia e Ungheria nel Rinascimento. 
A cura di V. Bramca. Firenze, 1973." c kötetben 98—100. o. és az itt felsorolt irodalom. 
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kizsákmányolni, gyengíteni igyekezett a másikat, de annyira egymásra 
voltak utalva — főleg Velence a török birodalomra —, hogy bár
melyikük elpusztul, vagy jelentősen meggyengül, a másik is megsínyli 
a változást. Velence gazdasági bázisa ugyanis a keleti kereskedelmi 
monopólium megszerzésén és fenntartásán nyugodott. 1516 után a 
levantei kereskedelmi utak teljesen a szultánok birodalmán futottak 
kerasztül, a velencei kereskedőknek tehát létfontosságú volt, hogy a 
törökkel valamiféle modus vivendit teremtsenek. 

Ugyanakkor viszont a gazdaságilag elmaradottabb török birodalom 
is rászorult a velencei kalmárok közvetítő tevékenységére.7 

Ez okozta, hogy a két hatalom csupán korlátozott célú háborúkat 
vívott egymással. A törökök sohasem támadták a Terra Fermá-t, sőt 
a dalmáciai városok bekebelezésétől is eltekintettek, pedig ez — főleg 
a magyar állam összeomlása után — nem jelentett volna megoldhatat
lan feladatot a török seregek számára. 

A fentebb felsoroltak azonban csak módosíthatták, gyengíthették, 
de semmiképp nem változtathatták meg a Signoria alapvetően török
ellenes politikáját. Bár a szultánok, mint láttuk, nem törekedtek Ve
lence meghódítására, a török tengeri erő megteremtésével, illetve meg
erősödésével a XVI. század harmincas éveitől kezdve egészen a lepan-
tói csatáig olyan intenzív mediterrán török politika körvonalai bonta-
kozódtak ki, mely Velencét kereskedelmi támaszpontjainak elvesz
tésével, s ezáltal török függőség veszélyével fenyegette. Ezt pedig a 
Velencei Nagytanács urai mindenképpen el akarták kerülni. 

Nem véletlen tehát, hogy Velence diplomatái többnyire törökellenes 
szövetség kialakításán fáradoztak. Szinte mindenkinél jobban ismerték 
a keleti viszonyokat, ezért állandóan kapcsolatban álltak a török 
ázsiai és afrikai ellenlábasaival, Timur Lénkkel, Egyiptommal, a tur-
koman Uzun Hasszánnal és az újjászülető iráni Szafavi állam sah-in 
sah-jaival.8 

Az erős tengeri, ám csak középszerű szárazföldi erőkkel rendelkező 
Velence nyilvánvalóan csak akkor őrizhette meg függetlenségét a tö
rökkel szemben, ha ennek erőit a perzsa, lengyel, vagy magyar had
színtér kötötte le. 

A XVI. század első évtizedeiben azonban több olyan tényező gyengí
tette Velence hatalmát, amelyek visszahatottak a Signoria török poli
tikájára is. Az Itáliába betörő francia, császári és spanyol hadak vál
ságossá tették a városállamok helyzetét. 1408Hban Agnadellónál a szö
vetségesek csapatai szétzúzták a velencei zsoldossereget, s a köztár
saság csak úgy őrizhette meg függetlenségét, hogy a belső ellentétek 
még Velence teljes veresége előtt szétfeszítették a szembenálló koa
líciót.9 

7 Braunstein, Ph.: Venedig und der Türke (1480—1570). A „Die wirtschafliehe Aus
wirkungen der Türkenkriege" c. kötetben 59—70. o. ; Kretschmeyr, H. : Geschichte von Ve
nedig. Bde 1—2. Gotha, 1905—1920. II. 205—211. o. 

8 Palombini, B. : Bündnisswerden abendländischer Mächte um Persien 1453—1600. Wies
baden, 1968. passim, de főleg 73—78. o. Tardy L.: Régi magyar követjárások Keleten. Buda
pest, 1971., 44—51. és 71—100. o. és az itt felsorolt irodalom. 

9 Kretschmayr : i. m. II, 427—429. o. 
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1519-ben még súlyosabbá vált Velence helyzete: V. Károly szemé
lyében perszonálunióban egyesült Castília, Aragónia, a Német-Római 
Szent Birodalom és Németalföld koronája. A császáriak pávai győzelme 
(1525. február 24.) néhány esztendeig reális lehetőséggé tette az egy
séges Itália megteremtését — császári vezetés alatt. S ez a perspektíva 
nemigen vonzotta a velenceieket. 

A Terra Fermá-n sebezhetővé vált Velence ezért óvatos, passzív 
„gyengeségi" politikát folytatott a törökkel szemben. Aggodalommal 
szemlélte ugyan a török birodalom Szüle j mán alatti megerősödését, de 
semmit sem tehetett ellene, sőt 1528-ban és 29-ben diplomatái táma
dásra buzdították a törököt a Habsburgok ellen, azt remélve, hogy a 
török támadás Magyarországra vonja a Habsburgok főerőit, s így Itália 
egy időre megszabadul a császári—spanyol hadaktól.10 

Az itáliai hatalmi viszonyok alakulása tehát megakadályozta, hogy 
Velence támogatni tudja Magyarországot történelmének e páratlanul 
súlyos szakaszában. Pedig a két állam viszonya valamelyest javult a 
korábbi évszázadokhoz viszonyítva: Ulászló kormánya többször is visz-
szautasította a Velence-ellenes szövetsége hatalmak javaslatát, hogy 
foglalja vissza Dalmáciát,11 s 1521-ben a Signoria — igaz csekély ösz-
szeggel — 880 arannyal hozzájárult Zeng (Segna) kikötőváros védel
méhez.12 

Ezek a gesztusok azonban inkább csak formálisak voltak. A magyar 
politikai vezetést nem tisztánlátása, hanem gyengesége vezette abban, 
hogy nem csatlakozott Velence ellenfeleihez. A Signoria jó szemű 
diplomatái másfelől felismerték Magyarország végzetes gyengeségét 
és kiszolgáltatottságát, s riasztó képet festettek az ország helyzetéről. 

A mohácsi győzelem után a velencei követ szerencsét kívánt a szul
tánnak,13 s további eredményekre bíztatta. 

II. Lajos halála, illetőleg Ferdinánd megválasztása tovább növelte 
a Habsburg-ház hatalmát, s fokozta Velence bekerítését. A Signoria 
óvatosan támogatta Szapolyai Jánost, elismerte magyar királynak, 
de anyagi segítséget nem adott.14 

Ugyanekkor követei, mint erről a császári megbízottak panaszaiból 
értesülünk, igyekeztek megakadályozni, hogy valamiféle megegyezés 
szülessen Ferdinánd és a Porta között, támadásra bíztatták a szultánt, 

10 A Signoria 1528. ápri l is 22-én azt az u tas í tás t adja Tomaso Contar in i nevű por ta i k ö 
ve tének , hogy sürgesse a tö rök magyaro r szág i hadműve le te i t , s vegye r á I b r a h i m n a g y v e -
zírt, hogy in tenz ívebben t ámogassa Szapolyai t F e r d i n á n d el len. (A Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia Tör t éne lmi Bizot t ságának oklevélmásola ta i . S z e r k : Óváry L. : 1—2. k. Budapes t , 
1890—1894. II. 83.) (Tovább iakban : Öváry: ) 

11 „In ques ta diete se h a ad t r a c t a r l impresa con t ra Turch i , et l i n t r a r n e la liga deli 
a l t r i pr inc ip i con iura t i cont ra la Signor ia ." (Ezért Da lmác iá t ígé r ték a szövetséges ha t a l 
m a k Magyarországnak . ) Velencei követ je lentés az 1511. évi m a g y a r d ié táról . (Monumenta 
h is tór ia spec tanc ia S l avo rum Merid ional ium. Ed. E. Ljubič. Vol. 1—14. Zagrab iae 1878—1896.; 
Vol. 6. 117—118., 127. o. (Tovább iakban : Ljubič) 

12 Öváry: I. 1152. 
13 Óváry: II . 6. 
14 Szapolyai követe i m á r 1526 decemberében fe lvet ték a kapcsola to t a Signor iával 

(Öváry: II. 14.), a m e l y ö römét fejezte k i J á n o s k i r á ly megvá lasz tásáva l kapcso la tban (Uo. 
15.), de segé lykérésé t udva r i a s fo rmában elutasí t ja (Uo. 23.). Ugyanez később is megismét lő
d ik (1529 m á j u s á b a n , Óváry: II . 103.). Velence segítő s z á n d é k a mindössze abban ny i lvánu l 
meg, hogy m i n d a P o r t á t (öváry: II. 86.), m ind Zs igmond lengyel k i r á ly t (Kellenbenz, H . : 
Zuií P rob l ema t ik d e r Ostpoli t ik Kar ls V. A „Kar l V. Der Kaise r u n d seine Zeit. Hrsg . v. 
P . Rassow — F. Schalk. Köln—Graz. 1960." c ímű kö te tében . 123. o.) Acta Tomiciana , Poznan , 
1901. Tom. VI. 236—238., 253—256. O. 
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sőt néhányszor török katonai segítséget is kértek a Friault fenyegető 
császári hadak ellen.15 A Signoria, híven óvatoskodó, számító politiká
jához, a töröknek sem kötelezte el magát, s attól is óvakodott, hogy 
kiprovokálja a Habsburgok koncentrált támadását. Ezért nem támo
gatta anyagilag Szapolyait, s ezért utasította vissza 1528 tavaszán 
Erdődy Simon zágrábi püspök és Szapolyai más híveinek javaslatát, 
hogy a Signoria vegye védelmébe Horvátországot.16 

Az 1529-es Cambray béke újabb fordulatot hozott Velence politi
kájában. A kényszerű török orientációt fokozatosan felszámolták, s 
bár továbbra sem készültek hadműveletekre, Velencét és birtokait 
ebben az időben nem fenyegette közvetlenül a török, a híres velencei 
diplomácia és hírszerző szolgálat már a Habsburgokat tájékoztatta, 
figyelmezte ve őket pl. az 1532-es várható török támadásra.17 

A szultán külpolitikáját irányító Ibrahim nagy vezír ezért meg is 
intette a velencei követeket.18 

Az 1533 utáni helyzet szinte teljesen a velencei politika érdekeinek 
megfelelően alakult. A szultán támadó lendületét az 1529-es és 1532-es 
félsikert hozó hadjáratok megtörték, világosan látszott, hogy a török 
belátható ideig nem képes Magyarország határain túl terjeszkedni. Az 
események viszont azt mutatták, hogy Magyarországon pedig nagyon 
is szilárdan berendezkedett. Itt jelentékeny Habsburg-erőket kötött le, 
s így közvetve Velencét is védte a császári—spanyol terjeszkedéssel 
szemben. 

A Signoria elégedettségét csupán egyetlen momentum zavarhatta: 
megindult a török hajóhad kiépítése, mely előrevetette egy aktív török 
mediterrán politika árnyékát. Ez a fenyegetés azonban csak néhány 
évtizeddel később realizálódott. 

A magyar állam összeomlása 

A „kereszténység másik védőbástyája", Magyarország sorsa tragi
kusabb és egyértelműbb, mint a szerencsésebb adriai köztársaságé. 
Az ország több mint egy évszázadon át mégiscsak útját tudta állni 
az oszmánok további előretörésének. Ez a siker annál is inkább figye
lemre méltó, mivel a két állam katonai potenciálja között lényeges 
különbség mutatkozott a törökök javára. 

A magyar hadsereg, a Hunyadiak fél évszázados korszakától elte
kintve (1440—1490), nem tartozott Európa számban és minőségben leg
jelentékenyebb fegyveres erői közé. Míg a maximális hadrafogható 
magyar zsoldos, feudális és irreguláris katonaságot 60—70 000 főre, 
s ebben alig 10—15 000 fő volt a magas harcértékű, korszerűen fel

is Óváry: II. 133., 155. 
16 Ováry: II. 84. 
17 Óváry: II . 203—205., 217—218. 
18 Ováry: II . 265. 
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szerelt katonák létszáma,19 addig a török fegyveres erőnek csupán a 
reguláris magvát 35—40 000 főre, a hűbéres és irreguláris csapatok 
számát ennek két-háromszorosára becsülhetjük.20 

S hogy ez a mennyiségi fölény hosszú ideig mégsem tudott érvé
nyesülni, azt elsősorban a jól kiépített és kedvező terepviszonyok 
által is erősített végvárrendszernek köszönhette Magyarország. Míg 
a védővonalat megfelelő (8—10 000 főnyi), állandó védőrség tartotta 
megszállva, s mögötte kellő erejű, gyorsan mozgósítható tábori had
sereg sorakozott fel, a török a Szávától északra nem tudta megvetni 
a lábát. A mintegy 150—160 végvárból álló erődvonal legfontosabb 
pillérei Jaj ce, Vrana, Bánja Luka, Bihac, Szabács (Sabac), Nándorfehér
vár, Szendrő (Smederevo) és Szörény (Turnu-Severin) voltak; amíg 
ezek álltak, a török legfeljebb kisebb portyázó csapatokkal hatolhatott 
be veszély nélkül az ország belsejébe. 

A védelem sikerét egyéb tényezők is elősegítették. Mindenekelőtt 
arra kell rámutatnunk, hogy a török lényegében csak a XV. század 
utolsó évtizedeiben tudta balkáni hódításait teljesen megszilárdítani. 
(N. B. Dalmáciát még ekkor sem tudta, vagy akarta megszállni), s 
még a Keleten is tekintélyes erejű vetélytársak (Tamerlan, Egyiptom, 
Karaman, majd a XV. század hatvanas éveiben Uzun Hasszán) kö
tötték le időről időre a török főerőket. S ha ehhez még hozzávesszük 
az európai hatalmak, igaz, ritka és gyéren csurranó anyagi és katonai 
támogatását, akkor megérthetjük, miért jött létre viszonylagos erő
egyensúly a Száva mentén. 

Ez az egyensúly azonban a XVI. század első évtizedeiben teljesen 
az oszmánok javára tolódott el. Magyarországon a tehetetlen Jagelló 
királyok alatt szinte teljesen szétesett a központi hatalom. A királyság 
jövedelmei alig érték el a 200 000 aranyat (alig ötöd részét a Mátyás 
alatti összegnek), a török támadások és más okok folytán megállt, majd 
hanyatlásnak indult a XV. század első felében még fejlődő gazdasági 
élet.21 Egyes területek — főleg Szerem megye és a temesi bánság tele
püléseinek jelentős részét elpusztították a török portyázok. 

Az ország szomorú helyzetét leginkább a külföldiek ismerték fel: 
Burgio pápai nuncius szerint „már csak az Isten segíthet Magyar
országon."22 

A gazdasági és társadalmi hanyatlást a hadsereg is megsínylette. 
A végvárrendszer még tartotta magát, s olykor, mint 1514-ben, 1516-
ban, vagy 1526-ben sikeres vállalkozásokra is képes volt a hadsereg. 

19 A XV. századi magyar hadseregre 1. Elekes L. : Hunyadi. Budapest, 1952.; Uo.: 
Hunyadi hadserege. Budapest, 1950. ; Erdélyi Gy. : A magyarok hadművészete. Budapest, 
1944., 143—167. o. ; Gyalókay J. : Mátyás a hadseregszervező és hadvezér. (Mátyás Emlék
könyv. Szerk. Lukinich I. Budapest, 1940. 1—2. k. I. ; Rázsó Gy. : Mátyás zsoldoshadseregének 
hadművészetéről. HK. 1958. évi 2. sz. ; Uő. : Die Feldzüge des König Matthias, in Niederös
terreich. Wien, 1973. 

20 A török hadseregre 1. az 1. sz. jegyzetben felsoroltakon kívül Papoulia, B. D. : 
Ursprung und Wesen der „Knabenlese" im Osmanischen Reich. München, 1963. ; Weissmann, 
N. : Les janissaries. Étude dex l'organisation militaire les Ottomans. Paris, 1964.; Ordo Portae. 
Ed. et trad, par S. Bastav. Budapest, 1947., 9—11. o. ; Káldy—Nagy Gy. : Harács-szedők és 
ráják. Török világ a XVI. századi Magyarországon. Budapest, 1970., 31—32. o., 49—50. o. 

21 L. főleg a 2. jegyzetben felsorolt irodalmat. 
22 Id. Bartoníek E. : Mohács Magyarországa. Budapest, 1926., 17. o. 
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A katonákat azonban nem fizették. Kilátástalan helyzetükről leginkább 
azokból a panaszos levelekből értesülünk, amelyekben egyes várak 
őrsége kéri, sőt követeli az évek óta elmaradt zsoldot.23 

A legnagyobb veszélyt a mozgó . hadsereg immár katasztrofálissá 
vált gyengesége rejtette magában, Mátyás állandó zsoldosseregének 
megsemmisítésével a királyság fegyveres erejét — a végvárrendszer 
5—6000 főre védelmezhető állandó őrsége mellett — ismét a nemesi 
felkelés és a főúri magánhadseregek megbízhatatlan, csekély harc
értékű, nehezen mozgósítható katonasága képezte. A katonák még vég
veszélyben is lassan gyülekeztek, jellemző pl. hogy 1526-ban a török 
hamarabb ért Konstantinápolytól a Dráváig, mint Budáról a magyar 
királyi hadsereg! 

Ez magyarázza, hogy a várak egymás után jutottak török kézre: 
hiába harcolt szívósan és bátran Nándorfehérvár, Szörény, vagy Péter
várad őrsége, a felmentő sereg mindig elmaradt. Pedig a török sem 
volt sebezhetetlen. Ezt példázza Frangepán Kristóf 1525-ös sikeres 
hadművelete Jaj ce térségében, ahol serege el tudta űzni a várat ost
romló török hadakat.24 

A belső helyzet nehézségeit a Jagelló királyok külső támogatással, 
a Habsburg-szövetséggel vélték ellensúlyozni. Ezzel azonban vélemé
nyünk szerint még csak fokozták a bajokat. A Habsburg orientáció 
ugyanis rendkívül népszerűtlen volt az országban; továbbá növelte 
a király és a nemzet között amúgy is mély szakadékot. 

Az is tény ezzel szemben, hogy a Habsburg-szövetség bizonyos ka
tonai előnyökkel is járt. 1523-ban a horvát rendek azzal a kéréssel 
fordultak Ferdinánd főherceghez, hogy vegye védelmébe a horvát 
végeket.25 Az osztrák Landtag és a birodalmi Reichstag egyaránt hoz
zájárult a kérelemhez, s ettől kezdve az osztrák tartományok felelték 
anyagilag a horvát végek állapotáért.26 

Más katonai segítséget azonban nem adtak a Habsburgok. Szövet
ségesi „hűségük" még 1526-ban sem ösztökélte őket a támogatásra, 
amikor pedig Lajos király segítséget, elsősorban hadigépeket kért 

23 A végek legerősebb támasza , Belgrád védőinek szomorú he lyze té t így írja le m á r 
1492-ben Váradi P é t e r esz tergomi é r s e k : „ n o n éri t maion , ce ler i ter et in t empore Maiesta-
t e m Ves t ram prov ide re de gen t ibus numer ioso r ibus ad Be lg radum quia pedi tes , qui missi 
p e r Maies ta tem Ves t r am fuerunt , p a r t i m in t empér i e insue t i aer is , vei pota t ione n imia , 
cor rept i l anguor ibus , p a r t i m pecuni i s , u t a iunt , et debi to s t ipendi is dest i tut i , m a x i m e in 
p a r t e d i c u n t u r absoecisse ." (A Magyaro r szág és Szerbia közöt t i összeköt te tések oklevé l tá ra . 
1138—1526. összeá l l . Thallóczy L. Budapes t , 1905., 240. o.) 

24 Je len tésé t 1. Ja jca i o k m á n y t á r , összeál l . Thallóczy L.—Horváth S. Budapes t , 1915., 
CCCXLVn—CCCLIX. o. 

25 Ljubl jana Odjeljenje Drzavnog Arhiva , St. Arh . Tü rk i sche Kr i egshand lungen Fase . 
126/a. Ausz t r ia és a h o r v á t végek k a p c s o l a t á n a k okleveles anyagá t 1. ál t . : A horvá t végek 
oklevél tára . 1490—1526. Közzéteszi Thallóczy L.—Hodinka A. Budapes t , 1903. pass im. 

26 Bauer, W. : Die Anfänge F e r d i n a n d I. Wien—Leipzig, 1907., 26—38. o. ; Kupelwieser, L. : 
Die K ä m p f e U n g a r n s mi t den O s m a n e n bis zur Schlacht bei Mohács , 1526. Wien—Leipzig, 
1899., 207—212. o. — A Bi roda lmi Gyűlés ha tá roza ta iva l m a g a F e r d i n á n d főherceg sem volt 
mege légedve : „ Q u a n t a l 'a ide et secours de l ' empire , le tou t n ' e s t r iens , car á la de rn iè re 
diète a N e u r e m b e r g nous furont p r o m i s 4000 piétons, mais que lque pour su i t e qu ' en ayons 
se en faire n ' e n avons encores peu avoir ung seul et y a peu d ' a p p a r e n c e . " (Ferdinánd 
levwle V. K á r o l y c sá szá rnak 1523. m á j u s 12-én.) Kor re spondenz F e r d i n a n d s I. (bis 1530). Hrsg . 
v. E. Lacroix—W. Bauer. Bde 1—3. Wien, 1912—1938. Bd. 1. 58. o.) (Tovább iakban : Lacroix:) 
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sógorától.27 Az 1522-i nürnbergi birodalmi gyűlés ugyan 3000 gyalo
gost ígért a török ellen, ezeket Horvátország védelmére be is vetették. 

A későbbiekben ennél nagyobb, 30 000 főnyi birodalmi hadsereg 
harcba küldésére is ígéretet tet tek a birodalmi rendek, a végzetes 
1526-os esztendőben azonban kiderült, hogy a birodalom nem tudja, 
és nem is akarja támogatni az országot: az első csapatok csak szep
tember első napjaiban, tehát már a mohácsi vereséget követően kezd
tek Bécsbe beérkezni.28 

A Habsburg-szövetség azt is megnehezítette, hogy más hatalmak 
segítséget adjanak. 1516 és 1518 között több ízben is felmerült ugyan 
egy nagyszabású keresztes hadjárat terve, Miksa császár halála után 
azonban kísérlet sem történt realizálására.29 Az itáliai hadszíntér tel
jesen lekötötte a kor „nagyhatalmait", így nem maradt idejük a ma
gyarországi mellékhadszíntérrel törődni.30 A mohácsi csatában így 
csupán 8000 lengyel, cseh, német, itáliai és egyéb nemzetiségű katona, 
részben zsoldos, részben önkéntes harcolt a „kereszténység védőbás
tyájának" megoltalmazásáért. 

Ezek után megkockáztathatjuk azt az állításunkat, hogy az 152l-es 
és 1526-os török hadjárat nem végződhetett másképp, mint döntő osz
mán győzelemmel. A harc lényegében már 1521-ben eldőlt. Akkor, 
csaknem egy hónapig tartó ostrom után, augusztus 29-én a déli vég
várrendszer legfontosabb pillére, Nándorfehérvár, biztosító váraival — 
Szabács, Zimony stb — együtt török kézre került. Ezzel megnyílt az 
út az ország belseje felé. A Száva vonalának elvesztésével még egy 
utolsó természetes védővonal kínálkozott: a Dráva—Duna mentén. A 
magyarok azonban — főként a központi hatalom krónikussá vált pénz
hiánya folytán — elmulasztották a vonal megerősítését, amely így 
lényegében csupán egyetlen jelentősebb várra, Péterváradra támasz
kodott. Ujabb súlyos csapást jelentett 1524-ben Szörény eleste, miáltal 
Erdély is feltárult a török hadak előtt.31 

Magyarország meghódítása azonban még így sem tűnt egyszerű 
feladatnák a padisah hadvezérei szemében. Nemcsak a magyar had
sereg korábbi győzelmei intették óvatosságra a szultán tanácsadóit, 
hanem elsősorban a nagy távolság, a hadsereg utánpótlási szolgálatá
nak megszervezése okozott gondokat. A török hadsereg rendszerint 
április második felében indult el a Boszporusz partjáról, s általában 

27 „Affat im ingénia bellica omnis gener is et exerc i tus a l iquam pa r t em, quo illic ad-
ven tum s u u m expectare t , et ipse collectis u n d i q u e v i r ibus nos invade ren t , p r e m i o s a m esse. 
Nos ve rő tant i host is cona t ibus q u a m i m p a r e s s imus , u t r o g a m u s Maies ta tem Ves t r am 
omnia auxi l ia . . . novis . . . q u o n i a m . . . potes . . . special i ter t o r m e n t a bell ica . . . mi t t e re . . . 
debet is ." (1526. jún ius 6.); Lacroix: I. 391. o. — Jú l ius 15-én megismét l i a ké rés t (Lacroix: 
I. 400—401. O.) 

28 Kupelwieser, L . : Die K ä m p f e Österre ichs mit den Osimanen vom J a h r e 1526 bis 1537. 
Wien—Leipzig, 1899., 1—2. o. ; Lacroix: I. 466—467. o. 

29 A ké rdés t legújabban feldolgozta Wagner, G. : Der letzte T ü r k e n k r e u z z u g s p l a n Kaise r 
Maximi l ian I., aus d e m J a h r 1517. MIÖG. (Mittei lungen des Ins t i tu t s für ö s t e r r e i ch i s che 
Geschichtsforschung, LXXVII. Bd. 3—4. H. 1969., 314—353. o.) 

30 1526. szep tember 26-án F e r d i n á n d u ta l u g y a n a magyaro r szág i helyzet nehézségeire , 
Bécs fenyegete t t ségére , mégis ha j l andó bá ty ja u t a s í t á sá ra I tá l iába vonuln i . (Később m é g s e m 
m e n t el.) Lacriox: I . 459., 463—464. o. — N e m sokka l k é s ő b b F r u n d s b e r g , k o r á n a k leg ismer
tebb l andsnech t k a p i t á n y a 10 000 zsoldosával I tá l iába vonul . (Uo. 483. o.) 

31 Egy velencei követjelentés szerint a magyarok Szörény (Severin) elestét (1524. aug.) 
nagyobb csapásnak tekintik mint Belgrádét. (Óváry : I. 1192.) 
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június végén — július elején érte el a Duna vonalát, közelebbről Nán
dorfehérvárt.32 

Itt, amíg a vár még magyar kézen volt, két lehetőség kínálkozott: 
vagy módszeres ostrom alá veszik — ami korábbi szomorú tapaszta
lataik szerint egész hadseregük valamennyi erőforrását leköti arra az 
évre —, vagy megkerülik és betörnek a Szerémségbe. 

1521-ben Szulejmán először az utóbbi alternatívát választotta. Sza-
bács elfoglalásával rést kívánt törni a védővonalon, s be akart hatolni 
az ország közepébe. A tapasztalt Piri pasa ellenben felismerte Nándor
fehérvár jelentőségét, s rábírta a szultánt, hogy először ezt foglalják 
el.33 A vár eleste után a törökök már nem tudták folytatni a hadmű
veleteket, de így is döntő hadászati sikert értek el. 

A magyar ellenállás teljes leküzdése Nándorfehérvár után is hossza
dalmas feladatnak látszott. Először is több döntő ütközetben meg kel
lett semmisíteni az ország haderejét, ezt követően megszállni a Közép-
Magyarország kulcsát képező Buda—Székesfehérvár—Esztergom vár
csoportot. Ezután láthatott volna hozzá a többi országrész — a Dunán
túl, a Felvidék és Erdély — meghódításához. 

A következő lépés ennek az elgondolásnak a jegyében történt. 
1526 nyarán nagyerejű, kb. 65—70 000 főre becsülhető török sereg 
tört Magyarországra. Célja ezúttal a magyar hadsereg megsemmisítése 
volt. Pétervárad elfoglalása után a török csapatok átkeltek a Dráván 
és megindultak Buda felé. A lassan gyülekező magyar sereg sem 
Pétervárad elestét, sem a törökök drávai átkelését nem akadályozhatta 
meg, de ahhoz idejében érkezett, hogy elállja a Buda felé vezető 
utat. A mintegy 25—28 000 főnyi magyar had alapjában véve a leg
helyesebb megoldást választotta, amikor felvette a harcot a török túl
erővel. Sem Frangepán Kristóf horvátjai, sem Szapolyai János gyanús 
lassúsággal közeledő erdélyi hadait nem várhatta be.3'' Ha ugyanis 
visszavonul, ezáltal egyfelől az ország leggazdagabb területét, a Dunán
túlt átengedi a török pusztításnak, másfelől a fegyelmezetlenebb, nehe
zebben mozgó magyar sereg előbb-utóbb szétesik a török rajtaütései 
következtében. 

Maga a mohácsi csata törvényszerűen a számbeli túlerőben levő 
török had győzelmével végződött.35 A magyar sereg előzetes felderítés 
nélkül, tervszerűtlenül bocsátkozott ütközetbe. A katonák ennek elle
nére derekasan harcoltak és a csata kezdetén szétszórták a ruméliai 
lovasságot. A sikert a lovasság első lépcsője vívta ki; támadását azon-

32 Nézzük pl. az 1526-os török hadsereg itineráriumát : 
ápr. 23. — Indulás Konstantinápolyból 
május 3. — Drinápoly (6 nap pihenő) 
május 29. — Szófia (3 nap pihenő) 
június 9. — Nis 
június 30. — Nándorfehérvár. 

(Szulejmán Szultán Naplói. Kiad. Thury J. : Török történetírók I—II. k. Budapest, 1896. I. 
299—302. o.) Továbbiakban: Thury:) 

33 „Piri pasa nagyvezir azt hangoztatta, hogy a hadsereg nem hagyhat a háta mögött 
olyan várat mint Belgrád, előbb ezt is el kell foglalni." (Thury: I. 289. o. 3. jegyz.) 

34 Gyalókay J. (Mohács: 210—211. o.) ettől eltérő véleményt hangoztat. Szapolyai vi
selkedésére uo. 243—244. o. 

35 Bende Lajos: A mohácsi csata. HK. 1966. évi 3. sz. 143—144. o.; Gyalókay J : Mohács. 
241—242. O. 
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ban nem követte idejekorán a második lépcső előnyomulása, s így a 
kezdeti siker kiaknázatlan maradt. Frangepán Kristóf közvetlenül a 
csata után írt egyik levelében a rossz és tehetetlen harcvezetést tekin
tette a vereség okának, s ebben egyet is érthetünk a kor egyik legta
pasztaltabb katonájával.36 

A következmények a győztest is meglepték. Szulejmán nem számít
hatott rá, hogy az ország védekezés nélkül az ölébe hull, s feltehetőleg 
ekkor még nem látta elérkezettnek az időt Magyarország teljes meg
hódítására, mivel túlértékelte az ország ellenálló erejét. Szeptember 
első napjaiban ugyan megszállta és kirabolta a védtelenül hagyott 
Budát, seregével azonban csakhamar kivonult az országból. 

Ügy véljük, a szultán súlyos hadászati hibát követett el: ha meg
szállja Budát, és a kezébe került más dunántúli helységeket, fait ac
compli elé állítja az akkor szervezkedni kezdő magyar pártokat. Mivel 
ezt elmulasztotta, eljátszotta az első és utolsó lehetőségét annak, hogy 
Magyarországot teljesen meghódítsa. 

Mivel Magyarország az oszmán hadsereg hatósugarának a határán 
terült el, gyors hadászati sikert csak a Lajos király halála után ki
alakult helyzet erélyes kihasználásával érhetett volna el a török. 

E lehetőség kihagyása azonban még nem mentette és nem is ment
hette meg Magyarországot a részleges török hódítás veszélyeitől. A had
sereg elpusztult, a király elesett, a végvárak szinte mind az oszmánok 
birtokába kerültek. A belső bajokat a kettős királyválasztás is növelte. 
A rendek többsége a ,,nemzeti" Szapolyai Jánost, kisebb része az örö
kösödési jogra hivatkozva Habsburg Ferdinánd ausztriai főherceget vá
lasztotta királlyá. Ez megosztotta az ország amúgy is megfogyatkozott 
erőit, s hozzájárult a Magyarország területén hamarosan létrejövő erő
egyensúly kialakításához, s ezáltal a másfél évszázados török uralom 
megteremtéséhez. 

Tény, hogy az országnagyok döntési lehetőségei nagyon is korláto
zottak voltak. Csak a magyar erőforrásokra támaszkodva semmiféle 
nemzeti király sem vehette volna fel a harcot a déli végvárakat már 
megszállva tartó török, és a királyi trónt követelő Habsburgok ellen. 

Az ország katonai szerepe megváltozott. „Védőbástyából" hadszín
térré süllyedt, az oszmán és a Habsburg birodalom határterületévé. 

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy az adott körülmények között 
nem a Ferdinándhoz való csatlakozás jelentette volna-e az egyetlen 
kiutat? Kétségtelen, ez tűnt a legkedvezőbb megoldásnak, hozzátéve, 
hogy véleményünk szerint Ferdinánd így sem lett volna képes arra, 
hogy visszafoglalja az elveszett végvárakat. A török hódítás veszélye 
ez esetben is fennállt volna, az ország pedig minden kétséget kizá
róan ugyanúgy a török és a császári hadak hadszínterévé válik, mint 
ahogy ez a valóságban is bekövetkezett. 

Az objektív helyzet azonban nem tette lehetővé e relatíve kedve
zőbb, illetve kevésbé kedvezőtlen alternatíva megvalósítását. A Habs
burgok és párthíveik nem voltak népszerűek Magyarországon, az or-

36 Óváry: U. 4. 
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szag lakói — jogosan — nem hitték, hogy meg tudják állítani a török 
előretörést. A közvélemény állásfoglalását találóan fogalmazta meg a 
Ferdinánd pártján álló magyar kormányzótanács egyik 1529-ben kelt 
jelentése: „Erstlich der teutschen knecht gsiz und Tyranney, zum 
andern der turgken anzug zu letzt, das das grösst ist, die verzweyflung, 
oder antrost Irer Mt hilf."17 Az állandó pénzzavarral küzdő Ferdinánd, 
akinek katonái — saját bevallása szerint is — rosszabbak voltak a 
töröknél,38 hiába tett újabb és újabb ígéreteket az elvesztett területek 
visszafoglalására, a magyar bárók és nemesek nem bíztak és nem is 
bízhattak ígéreteiben.* Ily módon magának a Habsburg főhercegnek a 
katonai gyengesége, labilis anyagi helyzete gátolta a magyarországi 
törökellenes egységfront kialakítását. 

V. Károly és I. Ferdinánd török politikája 

Az előbbiekben már utaltunk rá. hogy Európa, illetve a keresztény
ség védőbástyájának nehéz és hálátlan szerepét Magyarországtól — és 
részben Velencétől — a spanyol—német Habsburg birodalom vette át. 

Ez a körülmény egy csapásra megváltoztatta a törökellenes háborúk 
jellegét. Míg korábban Magyarország és Velence — a töröknél gyen
gébb hatalom lévén — minden erőfeszítését összpontosítva élethalál
harcot vívott az oszmánokkal, most a török hadszíntér csak egy, és 
távolról sem a legfontosabb a Habsburg-ház sokágú, Európán is messze 
túlnyúló politikai és katonai stratégiai terveiben. 

A helyzetet még bonyolultabbá tette, hogy a mindössze 1519-ben 
létrejött hatalmas birodalmat csak az uralkodó, V. Károly személye 
fűzte laza egységbe. Az egyes részfejedelemségeket — Spanyolorszá
got (ezen belül Castíliát és Aragóniát), a Német-Római Szent Biro
dalmat, a Habsburgok ausztriai örökös tartományait (1526 óta Cseh
országot és részben Magyarországot is ide sorolhatjuk) és a burgundi 
örökségként Károly birtokába került Németalföldet — gyakran mély
reható politikai, gazdasági és ideológiai ellentétek választották el 
egymástól, ami nagyon is csökkentette az új mammut-állam katonai 
és politikai effektivitását. 

A törökkel szemben valamennyi tartomány érdeke megegyezett: 
mindannyian politikai, gazdasági és ideológiai okok folytán élesen 
szembehelyezkedtek az oszmánokkal, ám egyes speciális érdekekeik 
merőben eltértek egymástól. 

37 Id.Turetsohekch : Die Türkenpol i t ik F e r d i n a n d s I. von 1529. bis 1532. Wien, 1968., 72. o. 
38 Pénzügye i re 1. Fellner, T h . : Die ös ter re ichische Zentralverwaltunig. l. Abt. Von Ma

ximil ian I. bus zur Vere in igung der ös ter re ichischen u n d böhmischen Hofkanzlei 1719. Bd. 1. 
Wien, 1907.; Huber, A. : S tudien übe r die f inanziellen Verhäl tn isse Öster re ichs un t e r F e r d i 
n a n d I. (MIÖG 1903. Erg . ibd.) „Hz (vagyis a császár i zsoldosok — R. Gy.) n e sont p a s 
seul lement opresse des T u r c mais aus y des voz gens p rop re s . . . sy imal que j amais Turc . . . 
le fa i re ." (Mária levele F e r d i n á n d n a k , 1928. augusz tus 23. L>acroix: II . 278—280. o.) F e r d i n á n d 
m a g y a r hívei r é szé rő l : „Non s ine gravi aniirhi dolore signifioamus, suibditos Maiestat is Ves t re 
max imis ac in to le rab i l ibus dampn i s , incommodi is , c lad ibus et ca lami ta t ibus a f f ecuen t . . . s ia 
hostes essent vix pas sen t g rav io ra . " (Báthory István levele Fe rd inándhoz , 1529. j a n u á r 28. 
U r k u n d e n and Ac tens tuecke Ös te r re ichs-Ungarn u n d de r Pfor te im 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t . 
Hrsg. v. A. Gévay, Bde. 1—2. Wien, 1840—1842. 1/2. 59. o.) (Tovább iakban : Gevay.) 
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Spanyolország — aragóniai örökségként — nagy mediterrán biro
dalom megteremtésén fáradozott. Ez a politika sodorta az itáliai há
borúk bonyodalmaiba, amelyek pillanatnyilag minden energiáját le
kötötték. A reconquista, vagyis a mohamedánok elleni keresztes há
ború ezzel szemben castíliai hagyomány volt, mely Granada elfogla
lása után az észak-afrikai arab területek meghódítása, illetve az itteni 
kalóz-államok megfékezése felé irányult. 

A fiatal I. Károly király már uralkodása kezdetén Hugo de Moncado 
sicíliai alkirály vezetése alatt erős hajóhadat küldött Algír elfoglalá
sára; a kezdeti sikerek után azonban a vállalkozás súlyos vereséggel 
végződött. 

Törökországgal nem sokat törődtek a spanyolok. A padisah biro
dalma ugyanis csak a XVI. század harmincas éveiben kezdte veszé
lyeztetni mediterrán terveiket, amikor egyfelől szövetségre lépett I. 
Ferenc francia királlyal; másfelől, ami még fontosabb, Chaireddin 
Barbarossa, görög származású renegát kalózvezér Szulejmán szolgá
latába állt, s lerakta a török tengeri hatalom alapjait. 

A Német-Római Szent Birodalom fejedelemségeit már közvetlenül 
fenyegette a török veszély. Belgrád eleste után valamennyi birodalmi 
gyűlés foglalkozott a „Türkenhilfe" problémájával.39 Ám Magyaror
szág, melyet az egykorú német újságok ,,die nächste Vormauer der 
teutschen Nation"-nak neveztek, mégsem kapott birodalmi segélyt.40 

A segítség elmaradását leginkább a birodalom sajátos belső helyzete 
magyarázza. A központosításra törekvő császár és a partikularizmust 
erősítő territoriális fejedelemségek állandó érdekellentétei tovább 
csökkentették a birodalom amúgy is gyenge politikai és katonai haté
konyságát.41 Különösen kiéleződött a helyzet a húszas években, ami
kor vallási ellentétek is gátat emeltek a Habsburg-ház túlsúlyára 
amúgy is féltékeny — többségükben protestáns — fejedelmek és a 
buzgó katolikus Habsburg-testvérek között. A protestánsok maguk is 
tartottak a töröktől, Luther a török szomszédságtól állandó békétlen
séget, háborúkat várt.42 a protestáns fejedelmek mégis hatalmuk fenn
maradását remélték a török fenyegetéstől; abban bizakodtak, hogy 
a török támadások teljesen lekötik Károly és főleg Ferdinánd amúgy 
is szerény erőforrásait, s nem marad idejük és energiájuk velük fog
lalkozni.43 

Néhány alkalommal — 1529-ben, 1532-ben, s tárgyalt időszakunk
nál némileg később, 1542-ben — a birodalom jelentős katonai erőt 

39 Turetschek: i. m. 41—66. o. 
40 A n é m e t e k egykorú vé leménye Magyarországró l Benda K á l m á n : A t ö r ö k k o r n é m e t 

ú j ság i roda lma. Budapes t , 1942., 39—43. o. 
41 „Der sich mehr und mehr verstärkendex konfessionelle Gegensatz im Reich und 

den Erbländer wirkte lahmend, dazu kam noch das Gegenspiel der habsburgfeindichen eu
ropäischen Mächte." (Zöllner, E. : Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Ge
genwart. 4. Aufl. Wien, 1970., 189. o.) 

42 Török P . : A mohács i vész d ip lomácia i e lőzményei . Mohácsi E m l é k k ö n y v . 1526. Bu
dapest , 1926., 177—178. o. ; Fischer—Galati S . : O t toman Imper ia l i sm a n d G e r m a n P r o t e s t a n 
t ism. 1521—1555. Cambr idge , 1958., 23—25. o. — A p ro t e s t ánsok tö rök kapcso la tá ró l a H a b s 
burgok is t u d t a k : „Es tamos c ie r tos" — írja 1529. f eb ruá r 8-án F e r d i n á n d — que a l p u n t o gue 
el torco sn t r á t e este v e r a n o an Ungar ia se l e b o n t a r a n todos los lu te ranos en a lemania . " 
(Gévay: 1/2. 67. o.) 

43 Fischer—Galati: i. m . 21—22. o. 
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(esetenként 30—40 000 katonát) állított ki a török ellen, de különféle, 
később elemzésre kerülő katonai és gazdasági fogyatékosságok követ
keztében, a birodalmi segélyhadak egyetlen esetben sem mutathattak 
fel számottevő sikert. 

Lényegesen egyértelműbb az örökös tartományok — 1526 óta ide 
sorolhatjuk Csehországot is — állásfoglalása. Magyarország elestével 
a török már városaikat fenyegette, s ha magukat meg akarták védeni, 
úgy Ferdinánd új „örökös" tartományát, Magyarországot is támogat
niuk kellett. Helyzetüket jól tükrözi Ferdinánd 1529. január 9-én 
kelt leirata az alsó-ausztriai rendekhez: „Wir haben mit ainer ersamen 
unnser Lanndschaft unnsers Erzherzogthumbs Österreich auf negst 
gehaltnem Lanndtag treffenlich und hoch bewegen unnsers heiligen 
Christenglauben Veindt, des Türkhen, hochbewäswerlich furnemen, 
so er on unnderlass der Christenhait zu abpruch und vertildigung mit 
Überzug verlieren und verderben lannd und lewt on ailles aufhören, 
und je lenger ye beswerlicher uebt, wie wir dann inn unnsern 
Khunigreichen hungern und Karabathn, auch in unnsern Erblichen 
Furstenthumben und lannden zum taill des mit grossen merklichen 
schaden... unnser Lannd ... emphunden haben,,rA — Kiemelés — 
R. Gy.) Az ausztriai rendek mégis csak nehezen teljesítették katona
állítási kötelezettségeiket, a cseh rendek pedig már 1526-ban eleve 
leszögezték: nem szívesen tartják meg Magyarországgal a perszonál
uniót, mivel a török háborúk nagyon sok költséggel járnak.45 

Az egyes partikuláris érdekellentétek mellett számos objektív ka
tonai és pénzügyi nehézség is gyengítette a Habsburg birodalom török 
politikájának hatékonyságát. Miksa császár ragyogó terveket, nagy
hatalmi rangot — és üres államkasszát, tekintélyes adósságokat — 
hagyott örökül unokáinak. Ferdinándnak néhány esztendő alatt sike
rült adósságai egy részét törleszteni, de mind az örökös tartományok, 
mind a birodalom pénzügyi helyzete változatlanul súlyos maradt.46 

Néhány ezer katona zsoldba fogadása sokszor leküzdhetetlen nehézsé
get jelentett számára, éppen ezért a magyarországi hadszíntéren is a 
pártján álló főurak és városok katonasága mellett, csupán Katzianer 
és Fels 5—6000 főnyi hadserege tevékenykedett. Ez az erő csak a 
Szapolyai párt megfékezésére lehetett elegendő, külső segítség nélkül 
a török ellen semmiképpen sem állhatta meg a helyét. 

Ámde a Habsburg birodalom többi részének sem volt lényegesen 
kedvezőbb a pénzügyi és katonai helyzete. Ferdinánd mind 1526-ban, 
mind 1529jben sürgetőleg fordult bátyjához, pénzt és katonaságot 
kérve, mindannyiszor még ígéretet sem kapott.47 Sőt, bátyjának 1529-
ben az a legfőbb gondja, hogy ismételten figyelmeztesse Ferdinándot: 

44 Id. Turetschek: i. m. 26. o. 
45 Lacroix: I. 437—438. o.; Turetschek : i. m. 3. o. 
46 Turetschek: i. m. 19—22. o.; Huber: i. m. 9—12. o. 
47 Ferdinánd már Pétervárad elestét is komoly fenyegetésnek látta Bécs szempontjá

ból: „Si la prinse dud. chateau advient — írja 1526. augusztus 10-én bátyjának — ce qu'est 
fort a craindre pour la grande force dud. Turc, p . . . penser, en quel dangier et peril mes 
pays d'Autriche seront et consequamment toute le Germanie." (Lacroix: 1. 431. o.) — Ha
sonló leveleit 1. meg uo. II. 283—284., 312—315. o. stb. 
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küldjön 7000 német gyalogzsoldost az itáliai hadszíntérre, sőt ha 
lehet, maga is személyesen vonuljon oda!48 

Károlynak ezt a követelését nem is annyira a magyar hadszíntér 
iránt táplált közömbössége, mint inkább saját súlyos helyzete su
gallta. Spanyolország ekkor még nem Európa leggazdagabb állama, 
az Ű j világ aranya még nem gazdagítja az uralkodó kincstárát, ellen
kezőleg, maga is gyakran kénytelen leggazdagabb tartományához, 
Flandriához fordulni újabb és újabb adók és kölcsönök érdekében.49 

Spanyolország még az itáliai hadjáratok sikeréhez múlhatatlanul szük
séges katonaságot sem tudja biztosítani, ezért kell időről időre újabb 
német zsoldosokat fogadnia. 

A fentiekből — úgy véljük — logikusan következik, hogy a tár
gyalt időszakban a Habsburgoknak két, egymástól lényeges vonások
ban eltérő török politikájáról beszélhetünk. A fővonal, a császáré, 
természetesen nagyvonalúbbnak, perspektíváit tekintve időtállóbbnak, 
sőt reálisabbnak bizonyult, mint Ferdinánd provinciális, csak az örö
kös tartományok érdekeit szem előtt tartó, szívós kitartással keresz
tülvitt politikája. Nagyon hamar felismerte, hogy Magyarország meg
hódítása egyelőre meghaladja birodalma lehetőségeit. Ezt bizonyítják 
1530-ban és 1531-ben kelt levelei, melyekben arra buzdítja konok 
testvérét, egyezzen meg Szapolyaival, s igyekezzék elvonni a török 
szövetségtől. Amikor 1529-ben Ferdinánd kétségbeesett levelek egész 
sorával figyelmeztette a közelgő török veszélyre, Károly megelégedett 
azzal, hogy utasította a német rendeket: siessenek a fenyegetett Bécs 
felmentésére.50 Még ekkor is fontosabbnak tartotta az itáliai hadszín
teret; mint ahogy már jeleztük, több levélben is kérte Ferdinándot, 
toborozzon számára 7000 gyalogost és küldje őket Itáliába.51 

Amikor pedig Cambray-ban végre megszületett a rég áhított béke 
Franciaországgal, Károly nem használta fel az alkalmat, s nem sietett 
Ferdinánd segítségére. 1532-ben végre nagy hadsereget küldött Becs 
alá — személyesen csak Regensburgig jutott el —, de ekkor is kiak
názatlanul hagyta a török sereg visszavonulásával adódó lehetőségeket. 

Ez a politika Magyarország számára kétségtelenül nagyon hátrá
nyosnak bizonyult. Károly beletörődött abba, hogy az ország nagy 
részét török csapatok tartsák megszállva, s az sem érdekelte, hogy a 
maradék „királyi" Magyarország is hadszíntérré vált. Kegyetlen po
litikáját mégis ésszerűbbnek és katonailag megalapozottabbnak kell 
tartanunk, mint a magyar érdekeket sűrűn hangoztató Ferdinándét, 
akinek jámborságáról, szorgalmáról és kitartásáról nemcsak a kortár
sak, hanem modern osztrák történészek, mint például Turetsohek, 
nagy elismeréssel írnak,52 — tetteinek vizsgálata azonban azt mutatja, 
hogy Magyarországot egyfelől meggondolatlanul, csupán dinasztikus 
érdekektől vezettetve igyekezett uralma alá vonni, másfelől, amikor 

48/a Lacroix: II. 301—302., 331., 335—337., 370—371. o. 
49 Brandi, K.: Kaiser Karl. V. München, 1939. Bd. 1. 123—124., 146—147., 203—205. o.; Tu-

retschek: 41—66. o. 
50 Lacroix: II. 514—518. o. 
51 Lacroix: TL. 529—531. o. 
52 Turetschek: i. m. 2—3. o. 
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látta, hogy fáradozásai nem járhatnak eredménnyel, a maradék or
szágrészt csupán az örökös tartományok előterepének tekintette. 

Ezt az állításunkat részben az 1529. és az 1532-i hadjárat rövid 
hadászati elemzésével, részben a politikáját leghívebben tükröző 
követ-utasításaival és bizalmas levelezésével kívánjuk igazolni. 

Amikor 1527-ben sikerült kiszorítania Szapolyait az országból, Fer
dinánd a törökkel szemben is rendezni akarta viszonyát. Hívei meg
nyugtatására eléggé átlátszó propagandafogást alkalmazott: utasította 
Johannes Habordanecz nevű követét, hogy követelje a Portától az 
elfoglalt magyar határvárak: Nándorfehérvár, Szabács, Pétervárad 
stb. visszaadását.53 Ferdinánd ugyanis koronázási esküjében ígéretet 
tett Magyarország elveszett területeinek a visszaszerzésére. Az ügyet
len kísérlet nyilvánvalóan nem vezetett eredményre.54 

1528 végén elterjedt a híre, hogy Szulejmán védnöksége alá vonta 
Szapolyait, s érdekei megvédésére a következő évben Magyarország 
ellen vonul, s kiveri onnan a császári hadakat. Ferdinánd valóban 
megkísérelte, hogy megvédje az országot. Fáradozásait azonban nem 
kísérte szerencse: sem a magyar rendek, sem az örökös tartományok 
Landtag-j ai, sem a birodalmi gyűlés, sem V. Károly nem ígért támo
gatást. Egykorú — és helytálló — vélemény szerint Ferdinándnak 
legalább 40 000 főnyi, jó minőségű hadsereggel kellett volna rendel
keznie ahhoz, hogy nyílt csatát próbáljon a törökkel.55 A német, cseh, 
morva és osztrák rendek ígéretei alapján ez a kontingens elérhetőnek 
látszott; ám többé szó sem esett Magyarország megvédéséről.56 Fer
dinánd megelégedett azzal, hogy a felső részeken zsarnokoskodó 
Katzianert az országban hagyta, Buda várát híve, Nádasdy Tamás 
katonáira és egy lansknecht zászlóaljra bízta; maga pedig még 
Bécset sem tartva biztonságosnak, Prágába, majd Regensburgba vo
nult. 

Magyarországot ezzel voltaképp feladta, sőt már Bécs elvesztését is 
reális fenyegetésnek látta.57 A helyzet azonban korántsem volt ennyire 
veszélyes. Bár a török politikát irányító elképzeléseket nem ismerjük 
annyira, mint a nyugat-európai hadászati terveket, ez alkalommal 
hihetünk forrásainknak: a szultán nem Bécs ellen vonult, sőt még 

53 Gévay: 1/2. 3—8. o.; Lacroix: II. 42—43. o., 49. o. 
54 Ibrahim pasa válasza: ,,Quod eiusdem dei et suo auxilio ac cum gladio et im inpendis 

suo Dominus eius occupaverit hungariam quem non possit abiicere neque ullo paeto dimit-
tere". (Gévay: 1/4. 93. o.) ; Lacroix: II. 109., 119—123. o. 

55 Turetschek: i. m. 32—33. o.; Lacroix: II. 211—213. o. 
56 „Das war auch der Hauptfront, weshalb Ferdinand auf die meisten Hilferufe, sei es 

nun aus Siebenbürgen, Ofen, oder Neutra, nur mit Vetröstungen antwortete. Er konnte es sich 
nicht leisten Hilfstruppen wegzuschicken und damit die Hauptmacht, die es dem Sultan ent
gegenstellen wollte, zu schwäohen, sordem musste vielmehr danach trachten, alle mur denk
baren Kräfte zusamm anzuschicken, um sein Heer aufstellen zu können, das dem gewaltigen 
Ansturm der Türken wenigstens sowiet gewachsen war dass er sie von seinen Erbländern 
und den böhmischen ländern abwehren konnte." (Turetschek: i. m. 79. o.) 

57 „Que sy Vienne se pert avecques les gens qui sont dedans et artilerie et muníción, 
que toutes les cinq paya d'Autriche sont perdus et Moravie et grant partie de Boheme et? 
ď Alemangne." — írja Ferdinánd 1529. október 2-án V. Károlynak. (Lacroix: II. 509. o.) 
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magyarországi hódításokat sem tervezett.58 Semmi mást nem akart, 
mint új védence, János király számára biztosítani az ország feletti 
uralmat. Ezt — véleményünk szerint — cálfolhatatlanul bizonyítja a 
hadjárat kései időpontja. A török sereg, akárcsak három évvel koráb
ban, ezúttal is augusztus végén ért a mohácsi mezőre, pedig még vár
ostromokra sem kellett az időt elfecsérelnie. Itt a szultán fogadta 
Szapolyai hódoló látogatását, ezzel a hadjárattal politikai célja máris 
megvalósult: Szapolyai, s általa Magyarország lakossága, török hű
béressé deklarálódott. 

Csakhamar a katonai cél is realizálódott: szeptember 4-én rövid 
ostrom után, Buda is török kézre került. A szultán megelégedett 
ezekkel az eredményekkel. Ez abból is látszik, hogy mind Budát, 
mind a többi elfoglalt helységet Szapolyainak adományozta — igaz, 
hogy Budán 3000 főnyi biztosító őrséget hagyott.59 

A hadjárat azonban a célok elérése után is folytatódott. E mögött 
ellenben vélhetőleg már semmiféle magasabb katonai vagy politikai 
elgondolás sem rejtőzhetett. A török hadsereg rendszerint Kászim 
napján — október 26-án — fejezte be hadműveleteit, s addig még 
több mint hat hét állott Buda elfoglalása után is rendelkezésére. Mi
vel a sereg egyik — ha ugyan nem a legfőbb — mozgatóereje a zsák
mányolás, az ellenséges területek szinte módszeres pusztítása, r ab 
szolgaszerzés volt, a harccselekmények nem fejeződhettek be Budavár 
elfoglalásával. 

A török hadsereg sehol sem talált ellenállásra. Szeptember 16-án 
portyázóik osztrák területre értek, s két nappal később már a Bécs 
alatt égő falvak jelezték az akindzsik, a „száguldók és égetők" meg
érkezését. Most már kézenfekvőnek látszott Bécs megostromlása is. 
S hogy ez mennyire a török vezetés előzetes tervei ellenére követke
zett be, az is bizonyítja, hogy a törökök nem hoztak magukkal ost
romtüzérséget.60 

Ausztria szorongattatása mozgásba hozta az örökös tartományokat, 
sőt a birodalom is tekintélyes számú, összesen 40—45 ezer főre be
csülhető haderőt gyűjtött össze.61 Az eredeti elképzelések szerint 
török támadás esetén az örökös tartományok 40 000, Csehország 
30 000, Morvaország 25 000, a birodalom pedig egy ,,római hadjárat"-ra 
előírt kontingenst, vagyis 30 000 katonát állított volna ki.62 

58 F e r d i n á n d u g y a n megvo l t e r rő l győződve, min t ahogy 1529. szep tember 7-én b á t y j á n a k 
í r j a : „Son in tenc ión . . . est, c o m m e desia avez en tendu , de p r e n d r e Vienne et illecq se faire 
fort et y d e m o r e r cest iver . " (Licroix: I I . 490. o.) — A tö rök for rások , és a t ények , azonban 
más t m o n d a n a k : Szula jmán 1529-es f e thnámé- j a s ze r in t : „cé lom tu l a jdonképpen az emlí te t t 
a lávaló k i rá ly (vagyis Fe rd inánd) volt, ak i Magyarország dolgába jogtalanul beleavatkozott." 
(Kiemelés — R. Gy.) (Szule jmán fe thnáméja , Thury : I. 389. o.) — A legfontosabbnak a szul tán 
B u d a elfoglalását t ek in te t te , s azt is leszögezte, hogy a h a g y távolság mia t t n e m k é p e s á l 
landó helyőrséggel ellátni . „A v á r t e h á t elfoglaltatott , de m i v e l a köz te és a m ü s z ü l m á n b i ro 
da lom közöt t levő óriási t ávo lság mia t t n e m lehe te t t közve t lenü l b i r tokba venn i s őrséggel el
lá tn i , s t ovábbá mivel a Magyarország irányában régóta tanúsított fejedelmi kegyemnél fogva 
a magyar k i rá lyságot m á r a nevezet t J á n o s n a k a d o m á n y o z t a m vol t . " (Uo. 389. o.) 

59 Hammer—Purgstall, J. : Geschichte des Osmanischen Reiches . Bde. 1—10. Pes th , 
1828—1835. Bd. 3. 83. O. 

60 „Az iszlám országokból az óriási t ávolság mia t t fal törő és várv ívó ágyúk n e m hozat 
t ak . " (Dseláladze Musz ta fa : Az országok osztá lyai és az u t a k felsorolása. Thury: II . 183—184., 
206—207. o. Bécs os t roma f e l adásának ké rdésé t elemzi uo. 184. o. 1. jegyz.) 

61 Turetschek : i. m. 124—125. o. 
62 Turetschek: i. m. 32. o. 
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A számok nagysága eleve gyanút kell, hogy ébresszen bennünk, 
amit a valóság igazol is: a birodalmi segélyhad júniusban még csak 
8000 fő, a csehek, morvák és osztrákok felkészülése pedig csupán 
szeptemberben kezdődött el. így az a furcsa eset állott elő, hogy az 
akindzsik hamarabb értek Bécs alá, mint a birodalmi segélyhadak, 
a cseh és morva seregek felvonulása hasonlóképpen akkor fejeződött 
be, amikor Bécs 17 000 főnyi szívósan harcoló védőserege már visz-
szaverte a török támadásokat. 

Ezzel magyarázható, hogy bár három felmentő sereg is gyülekezett 
— Regensburg, Prága és Brno városában —, egyik sem kísérelte meg 

Bécs felmentését. Csupán annyi történt, hogy az osztrák hadak a 
bécsi erdőben szétszórták a visszavonuló akindzsikat, a nagy felmentő 
sereg szinte kardcsapás nélkül oszlott szét. 

Bécs ostroma megváltoztatta Ferdinánd török politikáját. Rá kel
lett döbbennie arra, hogy nemcsak Magyarországot nem képes telje
sen uralma alá hajtani, hanem még Bécs is közvetlen veszélyben 
forog. Követei ettől kezdve már csak a status quo elismerését kívánták 
elérni a Portán, ezért még bizonyos anyagi áldozattól sem riadt volna 
vissza az egyébként közismerten takarékos Ferdinánd. Ezzel voltaképp 
a János királyéhoz hasonló helyzetre, vagyis a török protektorátus 
megszerzésére törekedett. Magyarország érdekeiről nem sok szó esett 
ezeken a tárgyalásokon. A követek — főleg Lamberg és Jurichich — 
újólag felvetették ugyan az elfoglalt határvárak visszaadását, de az 
már követutasításukban is benne volt, hogy a kérdést ne feszegessék 
túlzottan.63 

Szüle j mán azonban ragaszkodott Szapolyaihoz. Érdekében még egy 
hadjáratra határozta el magát; így 1532 áprilisában újból nagy szul
táni haderő indult Magyarországra. 

Az 1532-es hadjárat eseményei első pillanatra meghökkentőek. 
Felvonul az akkori világ két legerősebb hadserege — a szokásos 
nagyságú, vagyis kb. 70—80 000 főnyi oszmán haderő, és egy szokat
lanul nagy, egy egykorú zsold jegyzéken 200 000 (!) főre becsült had, 
amely a valóságban is elérte, vagy legalább is megközelítette a török 
csapatok létszámát.64 A császáriak Bécset fedezik, a török a jelenték
telen Kőszeg ostromára értékes heteket pazarol, majd anélkül, hogy 
egyetlen nagyobb város ostromára kísérletet tenne, Stájerországba 
indul portyára. 

Pedig a helyzet nagyon is világos. Mindkét fél saját politikájának 
és hadászatának megfelelően járt el. Egyik sem kockáztathatta meg 
az ellenség főerőivel való összecsapást, mert egy esetleges vereség 
beláthatatlan következményekkel járt volna. Szulejmán perzsa had
járatra készült, s előtte biztosítani akarta védence, Szapolyai ingatag 
uralmát. Hadjáratát jogosan erődemonstrációnak kell tekintenünk. 
A császári hadsereg bécsi felvonulása eleve bizonytalanná tette volna 

63 Gévay: 1. m. 1/3. 3—8. o. 
64 Überblick über das Kriegsvolk des Kaisers, König Ferdinands und der deutschen 

Reichsstädte, 16. August, 1532. (Regensburg) Wien, Staatsarohiv, Turcica n . (Id. Turetschék: 
1. m. 364—366. o.) 
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a császárváros ostromát. Ausztriában rnegkütközni pedig nem lett 
volna tanácsos az oszmánok számára. Feltehető természetesen: ha 
Károly hadvezérei megkísérlik Kőszeg felmentését, akkor kedvező 
körülmények között Szüle j mán is vállalta volna az ütközet kockázatát. 

Ez viszont a császáriak számára lett volna túlzottan vakmerő lépés, 
ugyanis csak akkor támadhattak volna, ha Magyarország felszabadí
tását tényleg komolyan tervezik. Ez azonban nem tartozott céljaik 
közé, így ők is megvalósították hadászati célkitűzésüket: csata nélkül 
megvédték Bécset és Ausztriát, 

Most már világossá vált, hogy Magyarországon olyan erőegyensúly 
jött létre, melyet egyelőre egyik fél sem tudott, vagy akart megvál
toztatni. Az így kialakult helyzetet tükrözte az 1533-ban Konstanti
nápolyban kötött békeszerződés, amely inkább a törököknek kedvező 
módon szentesítette a status quot. 

Végezetül nézzük meg azt a kérdést, vajon Ferdinánd és Károly 
helyesen jártak-e el, amikor megelégedtek az elérhető minimum biz
tosításával, s nem tehettek volna-e többet a török ellen. 

Űgy véljük, nem menthetjük fel Ferdinándot és Károlyt felelőssé
gük alól, bár számos enyhítő körülmény szól politikájuk mellett. 
A következmények kétségkívül politikájuk ellen szólnak: 1541-ben 
Szapolyai hűbéres fejedelemségét a nyílt török uralom váltotta fel, 
s ezzel beláthatatlan időre az utolsó reménysugár is elhomályosult. 

Az óvatos politika igazolására az alábbi érveket hozhatjuk fel: a 
török birodalom rendezettebb közigazgatása és vezetése, a hadsereg 
nagyobb létszáma és fegyelme, összehasonlíthatatlanul jobb hadtáp
szolgálata. Az oszmán haderő mindig megfelelő időben gyülekezett, 
több mint 1000 km-t menetelve idejében ért hadszíntérre, éhezés, 
járvány, dezertálás ritkábban gyengítette, mint az egykorú európai 
hadseregeket. Hadászati kapacitásukat tekintve tehát az oszmánokat 
feltétlenül Európa elé kell helyeznünk. A Habsburg birodalom labilis 
pénzügyi helyzete, az itáliai háborúk követelményei, s nem utolsó
sorban a magyar rendek ingatagsága és szűkkeblűsége, ugyancsak 
óvatosságra kellett, hogy intse a Habsburgokat, s megnehezítette egy 
dinamikusabb török politika kialakítását. 

A török azonban távolról sem volt verhetetlen. Magyarország na
gyon messze esett a birodalom belsejétől, a szultán nem tudott mindig 
megfelelő erejű hadsereget küldeni a magyar hadszíntérre. A törö
köknek nemcsak Magyarországon kellett harcolniuk, hanem Görög
országban, Ioniában, Albániában, a romáin fejedelemségekben, vala
mivel később Lengyelországban, Oroszországban, Kis-Äzsiában, s 
mindenekelőtt Perzsiában is, s ez természetesen szétforgácsolta há
borús erőfeszítéseiket. 

Harcászatilag különösen sebezhető volt a török hadsereg. Bár fon-
tosabfe ütközeteinek nagy részét megnyerte — Mohács —, a kisebb 
összecsapások nagyrészt vereséget hoztak számára. Nem teljesnek 
tekinthető összeállításunk szerint a tárgyalt időszakban — tehát a 
török hadsereg és hadművészet fénykorában — a magyar, horvát, 
osztrák, cseh stb. hadak ellen a törökök 22 említésre méltó harcot 
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vívtak, s ebből 14-es elvesztettek!65 A törökök sem a mozgékony, de 
erőteljes landsknecht gyalogsággal, sem a nehéz vértes lovassággal 
nem tudtak azonos értékű fegyvernemet szembeállítani. Ez azt je
lenti, hogy jobb szervezés esetén — az 1529-es, s még inkább az 
1532-es császári hadsereg a siker reményével vehette volna fel a 
harcot Szulejmánnal. S ha Ferdinánd valóban komolyan veszi magyar 
királyságát, egy nagy csatát feltétlenül meg kellett volna kockáztat
nia az oszmánokkal szemben. Ezzel mindenesetre elérte volna — fel
téve, hogy nem szenved katasztrofális vereséget —, hogy a magyar 
rendek ismét bíznak benne, s Szapolyait elhagyva őt támogatják. 
Ferdinánd magyarországi bázisának megerősítése pedig sokkalta ked
vezőbb feltételeket teremtett volna a török elleni eredményes véde
kezéshez. 

* 

A Belgrád elestétől a konstantinápolyi békekötésig tartó rövid idő
szak sorsdöntő volt Magyarország, sőt Közép-Európa történetében. 
Átmenetileg úgy látszott, a török nem áll meg Magyarország határá
nál, hanem Ausztriát is el akarja foglalni. Az erőviszonyok azonban 
ezt nem tették lehetővé. Bécs sikertelen ostroma, bár a kortársak még 
nem láthatták világosan, a török előretörés legnyugatibb pontját jelzi. 
Ez a török kudarc Ausztria és Magyarország számára nagyon is eltérő 
eredményt hozott: előbbi megmenekült az oszmán hódítás veszélyé
től, utóbbi viszont több mint másfél évszázadra török hódoltsággá és 
a császári és a török csapatok összecsapásainak hadszínterévé vált. 

65 Török sikerek: 
1520. Szokol és több más boszniai vár török kézre jut. 
1521. augusztus. Nándorfehérvár, Zimony stb. elfoglalása. 
1522. Rhodosz elfoglalása. 
1524. október. Szendrő megszerzése. 
1526. augusztus 29. A mohácsi győzelem a magyar hadsereg felett. 
1528. január. Jajce elfoglalása. 
1529. szeptember 4. Buda elfoglalása. 
1530. szeptember—október. Sikeres betörés Horvátországba. 

Török kudarcok: 
1517. Jajce sikertelen ostroma. 
1523. június—július. Zápolyai havasalföldi hadjárata. 
1523. szeptember. Tomori Pál súlyos vereséget mér egy Szerémségbe betörő nagyobb 

török portyázó hadra. 
1525. január. Frangepán Kristóf felmenti Jajcet. 
1527. Clissa sikertelen ostroma. 
1528. október 2. Ljubljana (Laibach) közelében szétvernek egy jelentősebb török por

tyázó alakulatot. 
1529. szeptember—október. Bécs sikertelen ostroma. 
1529. október. Wiener-Neustadt sikertelen ostroma. 
1532. augusztus. Kőszeg sikertelen ostroma. 
1532. szeptember 9. A Waidhofend polgárőrség megveri a törököket. 
1532. szeptember 19. Az akindzsik szétverése Leobensdorfnál. 
1532. július. A krajnai (szlovéniai) népfelkelés nagy győzelmet arat török portyázok 

felett. 
1532. október. Esztergom sikertelen ostroma. 

— 680 — 



ДЬЮЛА РАЖО: 

GYULA RÄZSÖ: 

BUDA (OFEN), WIEN UND VENEDIG: 
MILITÄRISCHE UND POLITISCHE PROBLEME 

DES VERHÄLTNISSES 
EUROPA — TÜRKEI (1521—1532) 

Resümee 

Die Periode von 1521 bis 1532 ist in der politischen und militärischen Ge
schichte sowohl des Osmanischen Reiches, wie der ihm unmittelbar entgegen
stehenden Mächte: Venedig, Ungarn und des Habsburger-Reiches von entschei
dender Bedeutung. 
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БУДА, ВЕНА И ВЕНЕЦИЯ: 
ВОЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЕВРОПЕЙСКО—ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ 

(1521—1532 ГГ.) 
Резюме 

Период 1521 —1532 годов имел решающее значение в политической и военной 
истории как Османской империи, так и непосредственно противостоящих ей держав: 
Венеции, Венгрии и империи Габсбургов. 

Политика Венецианской республики — в результате своеобразного географиче
ского положения и экономических условий города-государства — более всего находи
лась в зависимости от политики Османской империи тех времен. Сложившаяся в 
рассматриваемый период обстановка в Италии угрожала Венеции потерей независи
мости в результате притязаний Габсбургов. Это обстоятельство вынудило её к про
ведению осторожной и пассивной политики; и по причине этого она не могла 
активно подключиться в борьбу против османов. 

Судьба Венгрии была предопределена более однозначно и от того была более 
трагической. Страна вследствие своей внутренней слабости и изолированности во 
внешней политике неизбежно стала добычей турецких завоевателей. Решающий удар 
по Венгрии был нанесен в 1521 году занятием крепости Нандорфехервар. Из этого 
закономерно следовало также и поражение главных сил Венгрии в битве при Моха-
че в 1526 году. По мнению автора, Сулейман после битвы при Мохаче совершил 
серьезную стратегическую ошибку, не оккупировав ключевые крепости Венгрии, 
которые не были защищены: Буду, Секешфехервар и Эстергом, и тем самым упустил 
единственную возможность для полного завоевания страны, и в силу этого дал 
возможность Габсбургам захватить часть Венгрии и на длительное время обеспе
чить равновесие сил. 

В заключительной части автор стремится осветить в новом ракурсе политику как 
османов, так и Габсбургов. По мнению автора, можно говорить о двух политиках 
Габсбургов по отношению к туркам: о политике Карла, проводимой в мировом 
масштабе, и о локальной политике Фердинанда, проводимой лишь в интересах Ав
стрии; в связи с этим автор приходит к такому выводу: ни одна из этих политик не 
благоприятствовала венгерскому народу. Несмотря на это, автор вынужден конста
тировать, что принятие альтернативы Габсбургов всё же более отвечало интересам 
страны, чем возможный союз с турками. Далее автор анализирует намерения турец
кой политики и приходит к заключению, что походы Сулеймана в 1529 и в 1532 го
дах можно скорее рассматривать как демонстрацию сил, преследовавшую своей 
целью закрепление достигнутых результатов, чем попыткой действительного захвата 
территорий. 



Die Politik der Republik Venedig war infolge des eigenartigen geogpraphi-
schen und wirtschaftlichen Verhältnisses dieses Stadtstaates am meisten ' von der 
jeweiligen Politik des Osimanisehen Reiches abhängig. Der Stand der italieni
schen Kriege im behandelten Zeitabschnitt bedeutete für Venedig die Gefahr, 
seine Unabhängigkeit den Aspirationen der Habsburger gegenüber zu verlieren. 
Durch diesen Umstand war es gezwungen, eine behutsame und passive Politik 
zu betreiben; Infolgedessen konnte es sieht nicht aktiv in den Kampf gegen 
die Osmanen einschalten. 

Das Schicksal Ungarns war eindeutiger und gleichzeitig tragischer. Das Land 
ist infolge seiner inneren Schwäche und außenpolitischen Isoliertheit unver
meidlich zum Opfer der türkischen Eroberer geworden. Den entscheidenden 
Schlag bedeutete die Eroberung Belgrads durch die Türken im Jahre 1521. 
Daraus floß dann gesetzmäßig die Niederlage des ungarischen Hauptheeres 
im Jahre 1526 bei Mohács. Nach Meinung, des Verfassers hat der Sultan Sulej-
man einen schweren strategischen Fehler begangen, indem er die unverteidigt 
gelassenen Schlüsselfestungen Ungarns: Buda (Ofen), Székesfehérvár (Stuhl
weißenburg) und Esztergom (Gran) nicht besetzt hat; er hat damit die einzige 
Möglichkeit zur Eroberung des ganzen Landes verspielt, und den Habsburgern 
die Möglichkeit gegeben, durch die Aneignung eines Teiles Ungarns ein lange 
Zeit währendes Kräftegleichgewicht zustande zu bringen. 

Im abschließenden Teil trachtet der Verfasser die Politik der Osmanen, wie 
auch jene der Habsburger in ein neues Licht zu stellen. Seines Erachtens kann 
bezüglich der Türken von zweierlei Habsburger-Politik gesprochen werden: von 
der Politik Karls, einer Politik in Weltmaßstab, und der lokalen Politik Fer
dinands, die nur die Interessen Österreichs vor Augen hatte, und stellt dann 
fest, daß keine der beiden für das ungarische Volk günstig war, obzwar er zu
geben muß, daß die Annahme der Alternative Habsubrg doch eher den Inte
ressen des Landes diente als ein eventuelles Bündnis mit den Türken. Im wei
teren analysiert der Verfasser die Absichten der türkischen Politik und stellt 
fest, daß die Kriegszüge Sulejmans in den Jahren 1529 und 1532 eher bloß als 
Kraftdemonstration zur Sicherung der bis dahin erreichten Ergebnisse, denn 
als tatsählicher Eroberungsversuch betrachtet werden müssen. 



A COHORS-TAKTIKA KIALAKULÁSÁNAK 
KATONAI ELŐZMÉNYEI 

KERTÉSZ ISTVÁN 

Diodóros írja a rómaiakról, hogy katonai ügyekben olyan tanítvá
nyok voltak, akik utóbb mindig felülmúlták mestereiket. Az etrusz
koktól a falanxot vették át, később más népektől a manipulusokban 
való felállást.1 Ehhez hozzátehetjük, hogy Diodóros korában — idő
számításunk kezdete körül — a harci tapasztalatok tekintetében egykor 
Rómát felülmúló népek már az Imperium Romanum alattvalói, s 
hogy ez így történhetett, abban jelentős szerepet játszottak a harci 
technikájukban és taktikájukban egyre fejlődő, a mindenkori követel
ményekhez egyre jobban alkalmazkodó római légiók. A rómaiak fa
lanxai hosszú ideig eredményesen harcoltak Itália népei ellen, mani-
pulusaik pedig sikerrel küzdöttek meg az utolsó félelmetes szomszéd, 
Makedónia hadseregével. 

Az i. e. III. sz. végén azonban forrásaink szerint új taktika kezd 
kibontakozni a római hadseregben, s míg keleten a manipuláris tak
tika még közel egy évszázadig, megőrzi egyeduralmát, Hispániában 
a sajátos körülmények következtében kialakulnak a római nehéz
gyalogság első cohorsai. 

A római hadtörténettel foglalkozó szakirodalom Kromayertől 
Websterig, Parkertől és Adcocktól Maskinig a cohorsnak, a manipu-
lust felváltó új taktikai alakulatnak a római hadseregben való alkal
mazását közhelyszerűen Marius hadügyi reformjaival kapcsolja össze. 
Nem veszik kellő súllyal tekintetbe az ókori történetírásnak azokat az 
adatait, amelyek fényében már jóval Marius reformjai előtt meglehe
tősen világosan kirajzolódnak a cohors-taktika körvonalai. Némileg 
érthetővé teszi ezt az álláspontot az a tény, hogy az i. e. II. sz. nagy 
ütközeteit Kynoskephalainál és Pydnánál manipuláris felállású légiók 
vívták, ugyanakkor a cohors csak ritkán került alkalmazásra, ráadá
sul a kisebb politikai jelentőségű hispániai harcokban. Az is igaz, 
hogy a Jugurtha elleni háborúban Marius cohorsokat használt, s utána 
ez az egység általánossá vált Sulla, majd Caesar seregében. De 
világosan kell látnunk, hogy egyrészt az ókori források nem támaszt-

1 Diodóros XXni. 2. 1. 
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ják alá azt a vélekedést, hogy a eohors-taktika bevezetése Marius 
katonai reformjaihoz tartozott, másrészt viszont adataik túlságosan 
sűrűn utalnak ezen új taktikai alegységek korábbi alkalmazására. 

Ha nem fogadjuk el minden további nélkül Marius újító szerepét 
a eohors-taktika bevezetésében, akkor szükségképpen a következő 
célt kell ki tűznünk: áttekinteni azokat a forrásokat, amelyek megbíz
hatóan utalnak a római cohorsok korai létezésére, és megvizsgálni 
azokat a körülményeket, amelyek közrejátszottak ezen alakulatok 
létrejöttében. 

Próbáljuk először az első feladatot megoldani! 
Polybios a hispániai Ilipa mellett lezajlott ütközet leírásánál em

líti meg első ízben a cohorsot: Cornelius Scipio a szárnyakon elhe
lyez a velites és a lovasság csapataival együtt „ . . . három speirát — 
amely alakulatát a gyalogságnak a rómaiak cohorsnak nevezik — . . ."2 

A második pun háborúnak ez az i. e. 206-ban megvívott csatája 
Cornelius Scipio hadvezéri zsenialitásának egyik legkimagaslóbb meg
nyilatkozása volt. Míg kevésbé megbízható hispániai szövetségeseit a 
centrumban helyezte el, feladatul szabva számukra az ellenség fel
tartását, addig saját erőinek a szárnyakon történt koncentrálásával 
sikeres átkaroló hadmozdulatot hajtott végre.3 A manipulusokból 
összetevődő cohorsok nagyobb átütőerejükkel, önállóságukkal és moz
gékonyságukkal alkalmasak voltak rá, hogy az ellenfél szárnyaira 
csapást mérjenek velük. 

Az tehát bizonyos, hogy az ilipai csatában Scipio nehézgyalogsá
gának egy részét cohorsokban állította föl, a görög szöveg kétértel
műsége azonban problémákat vet fel a cohorsok számával kapcso
latban. Vitatható ugyanis, hogy Polybios a három speirát együttesen 
tekinti-e egy cohorsnak, vagy pedig maga az egy speira az az ala
kulat, amelyet a rómaiak cohorsnak neveznek? 

Livius értelmezése szerint Scipio szárnyanként „a gyalogság három 
cohorsával támadt",4 ő tehát a speirát a cohorsszal azonosítja. Tekin
tettel azonban arra, hogy Polybios a speirát több helyen manipulus 
értelemben használja, s egy cohors három manipulusból áll, több 
kutató, így Klotz5, Mauersberger6 és Walbank7 úgy véli, hogy Livius 
félreértette a speira jelentését. Véleményük szerint a rómaiak szár
nyanként egy-egy cohorsot állítottak fel. Velük szemben Veith8 és 
Taeger9 elfogadja Livius értelmezését, tekintettel a speira későbbi 
egyértelmű „cohors" jelentésére (L. Appianos: Emph. III. 45/184; IV. 
115/479; továbbá császárkori feliratok), valamint arra a meggondo
lásra, hogy szárnyanként egy-egy cohors túlságosan csekély erőt je
lentett volna, míg három cohors inkább megfelelhetett rendeltetésé
nek. Itt kell megjegyeznünk, hogy Scipio seregében megközelítően 45 

2 Polybios XI. 23. 1. 
3 Polybios XI. 22—24; Livius XXVIII. 13—15. 
4 Livius XVIII. 14—17. 
5 A. Klotz: Livius u n d se ine Vorgänger , Leipzig, 1940. 186. o. 
6 A. Mauersberger: Po lyb ios -Lexikon I. 3., Berl in , 1966. 1422. o. 
7 F. W. Walbank: A his tor ical c o m m e n t a r y on Polybios , II . Oxford, 1967., 302. o. 
8 Kromayer—Veith : A n t i k e Schlachtfelder . Berl in , 1903—31. IV., 523. o. 
9 F . Taeger: Zur Sohlacht bei I l ipa. Kilo. 1931. 339—347. o. 
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ezer, míg az ellenség soraiban 50 ezer gyalogos harcolt, nem is em
lítve a lovasokat és az elefántokat. Ilyen nagy seregek összecsapásá
nál feltétlenül a cöhorsok magasabb száma valószínűbb.10 

Nem sokkal az ilipai csata után Scipio újabb ütközetet vezetett, 
ezúttal az Ebro mellett a lázadó Indebilis vagy Andobales ellen. Az 
ellenség lovasság által támogatott gyalogságával szemben a római 
nehézgyalogság egy részét négy cohorsban felállítva küldte harcba.11 

A szűk völgy, amelyben a küzdelem lezajlott, nem tette lehetővé több 
cohors bevetését, amint azt az ütközetet szintén leíró Liviustól is tud
juk: „Előre négy cohorsot állított, mivel az arcvonalat nem lehetett 
jobban megnyújtani".12 

Az Ebro melletti összecsapás a második és egyben az utolsó hely, 
ahol Polybios említi a cohorsot. A hispániai harcok vonatkozásában 
azonban Livius még több alkalommal ír a cohors alkalmazásáról.13 

A Baeculánál i. e. 208-ban lezajlott ütközet kezdetén Scipio „ . . . két 
cohorsot rendelt ki, az egyiket a völgyszoros bejáratának ellenőrzé
sére . . . másikat a városból a dombon át a földekre vezető út bizto
sítására . . ."14 Livius eme leírásából jól kitűnik, hogy a cohorsot ere
detileg alkalmilag szervezték meg a manipulusok összevonásával ak
kor, amikor valamely speciális feladat végrehajtására a manipulus 
önmagában gyenge lett volna. Ezt az elgondolást a cohors kifejezés 
többi előfordulási helye is alátámasztja. 

Az eddigiek ismeretében joggal merülhet fel az a kérdés, hogy 
vajon a cohors Scipio találmánya-e? Mint látni fogjuk, egészen az 
i. e. II. >sz. utolsó harmadáig cohorsot csak Hispániában használtak. 
Maga Scipio sem alkalmazott cohorsot máshol lezajlott ütközeteiben. 
A cohors kialakulásának kezdeteit a római nehézgyalogság vonat
kozásában tehát Hispániában kell keresnünk. Támpontot nyújthat 
ehhez Livius híradása L. Március Septimius i. e. 210-ben Hispániában 
a punok felett aratott győzelméről.15 

Kora hajnalban a rómaiak a punok két táborát rohanták meg, a 
két tábor közötti erdőségben pedig katonaságot helyeztek el a vár
hatóan menekülő ellenség fogadására: „Ebben az erdőben, körülbelül 
a közepén, pun ravaszsággal egy római cohors és lovasság rejtő
zött el."16 

Március vezérletével a rómaiak nagy győzelmet arattak a punok 
felett. Livius leírja, hogy az ellenség veszteségeit Claudius Quadriga-
rius 37 000, Valerius Antias 17 000, Calpurnius Piso pedig 5000 főre 
becsülte. 

Az ellenség veszteségeinek túlzottan nagy aránya nyilván az anna-
10 Polybios katonai terminus techniousainak nyelvészeti elemzését lásd Kertész István: 

A római cohors-taktika kialakulása és Polybios katonai terminus technicusai — Ókori tör
téneti tanulmányok. Emlékkönyv Hahn István tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. 
ELTE Ökori Történeti Tanszékeinek kiadványai, 5/99—117. o. (A téma kifejtésének teljessége 
érdekében e cikkem gondolatmenetének egy részét itt is reprodukálom.) 

11 Polybios XI. 33. 1. 
12 Livius XXVHI. 33. 12. 
13 Lásd M. J. V. Bell: Tactical Reform in the Roman Republican Army. História (XIV, 

1965) 404—422. o. 
14 Livius X X V n . 18. 10. 
15 Livius XXV. 39. 
16 Livius XXV. 39. 1. 
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listák ama hazafias törekvésének eredménye, hogy a két Scipio halá
lával a római presztízst ért sérelmet ellensúlyozzák. Erre, valamint 
arra hivatkozva, hogy Appianos és Polybios nem említik meg a há
ború eme epizódját, több kutató, így De Sanctis17, Scullard18 és Hall-
ward19 Március győzelmét soha meg nem történtnek tekinti. Münzer 
azonban véleményünk szerint joggal mutatott rá, hogyha Március 
győzelmét az annalisták kétségkívül eltúlozták is, legfeljebb a győ
zelem arányait, de nem magát a diadal tényét vonhatjuk kétségbe:20 

„Livius a senatus tárgyalásairól adott beszámolón21 és Cl. Nero pa
rancsnokság átvételén keresztül22 igazolja, hogy érdemes a bizalomra." 
Valóban, Livius beszámol arról, hogy a senatus elismeréssel fogadta 
Március hőstettének hírét, de kifogásolta, hogy a propraetori rangot 
önhatalmúlag vette fel. Azt is ellenezték az atyák, hogy a katonák 
maguk válasszák meg vezérüket, miként ez Március esetében is 
történt. Mivel tűrhetetlennek tartották, hogy ne a senatus által meg
bízott parancsnok legyen a seregek élén, Cl. Nérót küldték Hispá
niába a vezérlet átvételére. Ezek után, ha teljes egészében elvetnénk 
Livius leírását, akkor el kellene vetnünk Livius hispániai híradásá
nak egy jelentős részét is. 

Münzerhez hasonló álláspontot foglal el Klotz, aki szerint Livius 
Március epizódját csak „nem minden további nélkül" lehet elfogadni.23 

Tehát ő sem a győzelem tényét, hanem nagyságát vonja kétségbe. 
Bell is hitelesnek tekinti a történetet, Livius leírását pedig az első 
olyan helynek, ahol a cohorsról való híradásnak hitelt lehet adni.24 

A cohors viszonylag korai használatára vonatkozó további adatok 
jelentős része Marcus Porcius Cato Maior i. e. 195-ös hispániai tevé
kenysége körül csoportosul. Livius, Cato működését leírva, több íz
ben beszél cöhorsokról.25 A hitelesség tekintetében nem mindegy, hogy 
munkája e részéhez Livius milyen forrást használt fel. Ebből a szem
pontból figyelemre méltó Walsh elemzése, aki megállapítja, hogy 
Cato csatáinak leírásai Liviusnál az előző csataleírásokhoz képest sok
kal érthetőbbek, a részletek kidolgozottabbak, és némileg túlzó bennük 
a vezér virtusának kiemelése. Véleménye szerint Livius alapvető for
rása Cato volt. Livius vagy az Origines-ből merített, vagy Cato De 
consulatu c. beszédéből, amely kimerítően leírta a hadműveleteket, 
vagy egy közbeeső annalistától, aki hűségesen követte Catót. Nissen 
szerint Livius forrása a De consulatu, Peter szerint az Origines volt, 
míg Klotz és Kahrstedt egy közbeeső annalista felhasználását feltéte
lezi.26 A lényeg a mi szempontunkból az, hogy Livius valamilyen mó-

17 De Sanctis: S tor ia ded R o m a n i . Fi renze, 1968. I I I . 2., 435. o. 
18 H. H. Scullard: Scipio Afrioanus in t h e Second P u n i c War . Cambr idge , 1930., 53. o 
19 Hallward: C. A. H. v m . k . 83. o. 
20 Münzer: P—W: BE. XIV. 1591. sfck. 
21 Livius XXVI. 2. 
22 Livius XXVI. 17. 
23 Klotz: i. m. 169. o. 
24 Bell : i. m . 408. o. 
25 Livius XXXrV. 12.6; 14.1.; 14.7; 14.10; 15.1; 

19.9; 10; 20.3.5. 
26 Lásd P . G. Walsh: L ivy : His Historical Aims and Methods . Cambr idge , 1967. 135. o. 

— 686 — 



don mégiscsak Ca tót használta a róla szóló fejezetek fő forrásául, s 
így a cohorsra történő utalásai hiteleseknek tekinthetők. 

Liviuson kívül véleményünk szerint Appianos és Plutarchos is bi
zonyítja, hogy Cato Hispániában használt cohorsokat. Cato Emporium-
nál lezajlott ütközetéről szóló beszámolójában Appianos többek között 
a következőkről tudósít: Cato, amikor a kétséges kimenetelű csata 
egészen estig tartott, és mindkét részről sokan elestek, három' tartalék 
taxisszal előrenyomult, és egy domb elfoglalása után áttörte az ellen
ség centrumát.27 Ismerve Appianos terminus technicus használatát, 
melyben a cohorsot felváltva nevezi speirának és taxisnak,28 nincs 
terminológiai akadálya annak, hogy a taxisnak jelen esetben a cö
hors jelentést tulajdonítsuk. Három cohors képviselt olyan erőt, amely 
képes volt az ellenségre döntő csapást mérni. Ugyanakkor ez a had
erő bevetéséig tartalékban volt, a csatában pedig a vezér személyes 
parancsnoksága alatt vett részt. Ez valószínűsíti, hogy a három taxis 
Cato személyes tartaléka volt, vagyis római alakulatról van szó, nem 
pedig a szövetségesekről. Hogy pedig ez a haderő nem lehetett a 
cohors praetoria, azt az mutatja, hogy Appianos nem használja erre 
vonatkozó kifejezését: a stratégiké taxist, illetve a stratégiké speirát. 

Livius és Appianos után Plutarchos Cato Maior életrajza emlékezik 
meg Cato cohorsairól. Ebben az életrajzban olvassuk, hogy Cato ma
gához vett 500 lovas katonát és 5 gyalogos speirát. Ezzel a sereggel 
azután leigázta a lacetanusok törzsét.29 

A -speira kifejezés problematikus mivoltával már foglalkoztunk 
Polybios kapcsán. Sajnos Plutarchosnál sem egyszerű annak eldön
tése, hogy a speira mit jelent. Ez a kifejezés katonai alakulat megje
löléseként az (életrajzokban összesen 32 alkalommal fordul elő.30 Phi-
lopoimén életrajza az egyedüli, amelyben a speira a makedón falanx 
részeként szerepel.31 Cato Maior életrajza az első, melyben a speira, 
mint római alakulat, cohors értelemben előfordul. 

Ennek az életrajznak fő forrásai Polybios és Livius.32 Polybios 
Cato hispániai tevékenységével valószínűleg elveszett XIX. könyvében 
foglalkozott. Livius viszont Catóval kapcsolatban elég gyakran említi 
a cohorsokat ahhoz, hogy a lacetanusok ellen bevetett és Plutarchos 
által említett öt speirát öt cohorsnak tekintsük. 

Livius tudósít arról, hogy a Scipio Africanus eUen lázadó Indebilis-
hez a lacetanusok elsők között csatlakoztak.33 Ez a vad és harcias 
törzs a későbbiek folyamán is nyilván sok gondot okozott a rómaiak
nak. Elképzelhetetlennek tartom, hogy Cato olyan csekély erővel, mint 
öt manipulus, leigázhatta volna őket. A speira tehát itt nyilván co
horsot jelent. Érdekes lehet ebből a szempontból, hogy a császárkori 
cohors equitatákfoan ugyancsak 500 lovas tartozott 5 cohorshoz. Ha 

27 Appianos: Ibér . 40. 
28 L á s d : Hahn István: Die Legdonsorganisat ion des zwei ten Tr iumvi ra t s . Act . Ant . 1969. 

200. o. 10. j egyze t . 
29 Plutarchos, Cato Maior 11. 1. 
30 Lásd D. Wyttenbach: Lexikon P l u t a r c h e u m IL, Leipzig, 1843. spe i ra . 
31 Plutarchos, Philopoimén 9. 2. 
32 R. H. Barrow: P lu t a r ch and his T imes . London, 1967. 160. o. 
33 Livius XXVIII. 24. 4. 
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Plutarchos jól értesültsége (hiszen konkrét számadatoikat közöl) Poly 
biostól származik, akkor ez a hely is alátámasztja azt a véleményün
ket, mely szerint a speira Polybiosnál cohors értelemben is előfordult. 

A többi olyan forrással, amelyek a cohorsdk további hispániai al
kalmazására, majd az i. e. II. sz. végi általános elterjedésére utalnak, 
most nem foglalkozunk. Az eddigiekkel azt szerettük volna bemutatni, 
hogy hol és kik által, milyen forrásokkal dokumentálva került sor 
az első cohorsok kialakítására. 

Felmerül mármost a kérdés, milyen körülmények kényszeríthették 
ki a manipulusok cohorsokba történő összevonását? 

A hagyományos manipuláris felállással néhány római hadvezér már 
régebben is elégedetlen volt. Beneventumnál Manius Curius a lán
dzsákkal felfegyverzett tábori őrséggel kénytelen az elefántok által 
üldözött manipulusait megerősíteni/*4 Flaminius i. e. 223-ban Piacen
tiánál a hastatusok kezébe lándzsát ad a gallok rendkívül heves első 
rohamának megfékezésére.35 Általánosságban azonban kedvező tere
pen, frontálisan támadó falanx ellen a manipulusok sikerrel vették 
fel a harcot. 

A második pun háborúban viszont a karthágóiak olyan sereget ve
zettek a rómaiak ellen, amely rugalmasságában felülmúlta a nehezen 
és inkább csak előre-hátra manőverező manipuláris légiót. A pun 
hadsereg képes volt ellenfele megkerülésére, szárnyai megnyújtására 
és erőteljes szárnycsapás végrehajtására. A trebiai és cannaei csata 
bebizonyította, hogy a nem eléggé rugalmas mozgású légiók nem áll
hatnak ellen egy ilyen ellenségnek. A rómaiak ezért hosszú ideig kerül
ték a nyílt ütközetet, de a megoldást nyilván egy hatásos taktikai
stratégiai ellenszer kidolgozásában kellett keresni. 

Több egyéb tényező, elsősorban Hispániában, szintén nehézzé tette 
a rómaiak helyzetét. A csekély létszámú manipulusok több esetben 
nem tudták visszaverni az ék alakban felfejlődő bennszülöttek roha
mát. Erről Livius így ír: „A celtiberek, miután rendezik csatarendjü
ket, és látják, hogy nyílt csatában nem egyenlőek a légiókkal, ékben 
fejtenek ki nyomást, amely harcmodorban annyira erősek, hogy 
rohamukkal bármelyik részt támadják is, nem lehet őket feltartani. 
Akkor az összes légió megzavarodik, a csatarend majdnem kettésza
kad."36 Növelte a veszélyt a rómaiak számára, hogy a hispániai gya
logság együttműködött a lovassággal, amely Strabo szerint kitűnően 
idomított, még hegymászásra is alkalmas lovakkal rendelkezett.37 

Előnyt jelentettek a rómaiakkal szemben a Polybios szerint is igen 
kiváló hispán kardok,38, amelyeknek rettenetes hatását később, éppen 
római katonák által véghez vitt mészárlás következményeképpen, 
Livius írt le: „ . . .miután látták a hispán kard által 'megcsonkított 
testeket a vállal együtt levágott karokkal vagy a teljesen átvágott 

34 Plutarchos, Pyr r t ios 25. 
35 Polybios LT. 32—33. 
36 Livius XL. 40. 
37 Strabo I II . 3..6; I I I 4. 15. 
38 Polybios , f r a g m e n t u m 179. 
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nyakkal, a törzstől elválasztott fejeket, a szenvedő beleket és a sebek 
többi csúfságát.. ."39 

Nehézzé tette a római légiók helyzetét az is, hogy a hispániaiak 
gyakran folyamodtak gerilla hadviseléshez.40 A manipuláris légió már 
említett rugalmatlansága éppúgy megakadályozta az ezek elleni ered
ményes hadviselést, amiként a pun seregek ellen is. 

Az előbb említett tényezők együttesen két irányban vetették fel a 
hadművészeti változtatás szükségességét a római hadseregben. A ve
szedelmesen támadó ék, a gyalogsággal kombinált lovasság rohama 
és a kiváló ibér kard elleni védekezés céljából szükségessé vált a 
taktikai koncentráció megvalósítása. Ezt kívánták úgy elérni, hogy 
három manipulus összevonásával erősebb, nagyobb ellénállóerejű egy
séget, cohorsot hoznak létre. Ugyanakkor a cohors, mint a manipu-
lusnál lényegesen átütőbb, zárt alakulat, könnyebben mozgatható, ese
tenként önállóan is képes harci feladat megoldására. így azután al
kalmas a lesből lecsapó ellenség felszámolására éppúgy, mint az erő
teljes szárnycsapás végrehajtására. Megfelelő hadvezetés mellett tehát 
a cohors egy másik követelménynek is eleget tehet, mégpedig rugal
masan mozgó ellenséggel szemben a stratégiai szétoszlás szükségessé
gének. 

Cornelius Scipio hadvezéri nagyságát mutatja, hogy idejében fel
ismerte a taktikai-stratégiai reform elkerülhetetlenségét, és Hispánia 
sajátos viszonyai között azt megfelelően végre is hajtotta. 

A manipulusokat először a rajtaütésszerűén támadó hispán törzsek 
eredményes megfékezése céljából vonhatták össze egy-egy konkrét 
harci feladat megoldására, ideiglenes jelleggel. A manipulusokból al
kalmanként cohorsot képeztek katonailag fontos útszakaszok ellenőr
zésére, mint például Scipio Baeculánál, vagy az ellenség rejtekből 
történő megtámadására, mint Március ama vitatott győzelménél. 
A cohors igazi jelentőségét azonban Ilipánál nyerte el. Scipio itt fel
hagyott a hagyományos triplex acies alkalmazásával. Megerősítette 
szárnyait, amelyek ebben a csatában önálló cselekvési lehetőségihez 
jutottak. Az ellenségre pedig döntő csapást a szárnyakon elhelyezett 
cdhorsokkal mérte, melyek koncentrált erejükkel már sikeresen száll
tak szembe az ellenséges gyalogság és lovasság máskor oly félel
metes kombinált támadásával. 

Hogy a cohors-taktika hosszú ideig miért csak Hispániában jut szó
hoz, az érthetővé válik, ha meggondoljuk, hogy az i. e. II. sz. leg
jelentősebb ütközetei Makedóniában és Kisázsiában falanx felál
lású és arcból támadó seregek ellen zajlottak le. Ezek ellen a mani-
pulusok begyakorolt manőverei sikeresnek bizonyoltak továbbra is. 
De Jugurtha, majd a gallok és germánok mozgékony, szabályszerű 
harcmodorral nem bíró hadai az i. e. II. sz. végén, majd az i. e. I. sz. 
folyamán elkerülhetetlen szükségességgé teszik a cohors-taktika egyed
uralmának kialakulását a római hadászatban. 

39 Livius XXXI. 34. 
40 Lásd a 37. j egyze te t ! 

— 689 — 



ИШТВАН КЕРТЕС: 

ВОЕННЫЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОБЫТИЯ 
СФОРМИРОВАНИЯ ТАКТИКИ КОГОРТЫ 

Резюме 

В своей статье автор рассматривает те тактические изменения, — формирование 
тактики «когорт», — происходившие в римской армии и завершившиеся во II веке 
до н. э. Историография до всего времени традиционно связывала формирование 
тактики «когорт» с военными реформами Мария. В противоположность этому автор 
статьи, — опираясь на материалы древних источников, — стремится доказать, что 
контуры тактики «когорт» стали намечаться уже в испанских битвах во время 
второй пунической войны. Свою точку зрения автор в первую очередь подтверждает 
работами Плибия, Ливия; а в отношении того, что тактика «когорт» встречается в 
начале II века до н. э., приводит документы Плутарха и Аппиана. При анализе от
дельных источников дается также — естественно, чрезвычайно узкий в данных рам
ках — и лингвистический анализ греческих военно-технических терминов. В своей 
работе автор исследует также и достоверность источников, говорящих о наличии в 
ранний период когорт. Особенно важно это в отношении вызвавшего большие спо
ры текста Ливия, в котором описывается битва Мария Сентимия в 210 г до н. э. В 
заключение автор анализирует особенности, которые были характерны на испанском 
театре военных действий, и которые в значительной мере побудили римлян к раз
работке новой тактики. 

ISTVÁN KERTÉSZ: 

DIE MILITÄRISCHEN ANTEZEDENZIEN DER HERAUSBILDUNG 
DER COHORS-TAKTIK 

Resümee 

Der Autor befaßt sich in seiner Studie mit jener im römischen Heer vor sich 
gegangenen Änderung — der Herausbildung der Cohors-Taktik —, die im 2. 
Jahrhundert v. u. Z. ihre volle Reife erlangte. Die Geschichtschreibung knüpfte 
die Herausbildung der Cohors-Taktik traditionell an die militärischen Refor
men des Marius. Der Autor will demgegenüber — sich auf die Berichte der 
antiken Quellen berufend — beweisen, daß sich die Umrisse der Cohors-Taktik 
bereits am Ende des 3. Jahrhunderts v. u. Z. in den in Hispanien gefochtenen 
Schlachten des zweiten panischen Krieges herauszubilden begannen. Er unter
mauert seine Meinung in erster Linie mit Plybics und Livius, bezüglich des 
Vorkommens der Cohors-Taktik am Anfang des 2. Jahrhunderts v. u. Z. mit von 
Plutarchos und Appianos stammenden Dokumenten. Bei der Analyse der einzel
nen Quellen geschieht auch eine — im gegebenen Rahmen freilich nur unge
mein beschränkte — linguistische Analyse der griechischen militärischen Ter
mini technici. Der Verfasser beschäftigt sich auch mit dem Aussagewert der 
das, frühe Vorkommen der Kohorten dokumentierenden Quellen. Besonders 
wichtig ist dies bezüglich der sehr umstrittenen Textstelle des Livius, welche 
die Schlacht des L. Március Septimius im Jahre 210 v. u. Z. beschreibt. Schließ
lich analysiert der Autor jene Eigenheiten, die die Kriegführung in Hispanien 
charakterisierten, die in großem Maße die Römer zur Ausarbeitung der neuen 
Taktik zwangen. 
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K Ö Z L E M É N Y E K 

ADATOK AZ 1939 ŐSZÉN MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT 
LENGYEL KATONÁK EVAKUÁCIÖJÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 

(1939—1941) 

LAGZI ISTVÁN 

A hitleri Németország 1939. szeptember 1-én megtámadta Len
gyelországot. A német—lengyel háború néhány nappal később (szep
tember 3-án) világháborúvá terebélyesedett. A háború második heté
ben a lengyel hadsereg — amely formálisan 2 millió főből állt — 
megszűnt szervezett erőként működni. A német túlerő és technikai 
fölény ellenére a lengyel katonák csodálatra méltó hőstetteket hajtot
tak végre (Westerplatte, Hel, Kuck, Kutno, Varsó), de a németek elő
retörését és győzelmét nem befolyásolták. A Lengyelország elleni 
német agresszió gyors — a németek által sem remélt — eredménye
ket hozott: szeptember közepéig a német csapatok bekerítették Var
sót, elfoglalták lengyel-Sziléziát, szétszórták a lengyel hadseregcso
portokat. A Dél-Lengyelországi Hadseregcsoport egységei és a déli 
irányban — menekülő — visszavont lengyel egységek szeptember 
16. után folyamatosan érkeztek a lengyel—román, majd a lengyel— 
magyar határra. 

Amikor a lengyel hadsereg 1939. szeptember közepén válságos hely
zetbe került, Eydz-Sniigly marsall, hadsereg-főparancsnok elren
delte, hogy Lengyelország déli határához közel állomásozó, vagy idő
közben odakerülő csapatok a „legrövidebb úton vonuljanak vissza 
Romániába és Magyarországra". A német erőfeszítések ellenére a 
szeptember előtti lengyel fegyveres erők több mint 7%-át e két — 
Lengyelországgal határos — „semleges" országba sikerült átmenteni. 

A lengyel menekültek befogadása és védelme az adott nemzetközi 
helyzetben a Teleki-kormány részéről kétségtelenül németellenes lé
pésnek minősült. A horthysta vezetés a megtámadott Lengyelország 
iránti együttérzés tényekkel történő bizonyításával tulajdonképpen a 
magyar külpolitika függetlenségét kívánta demonstrálni nemcsak a 
nyugati hatalmak, hanem a hitleri Németország felé is. 

A lengyel menekültek megsegítésében — a bizonyítottan számító 
magyar külpolitika mellett — szerepet játszott a magyar lakosság 
és támogatásukkal működő mintegy 18 féle társadalmi szerv is. A ma
gyar nép a lengyel menekültekben ugyanis nemcsak a régi barátot, 
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hanem a németek által hazátlanná tett embereket is látta, és ennek 
megfelelően segítette őket a második világháború legválságosabb hó
napjaiban is. 

1939 szeptember—októberében Romániába 90 ezer, Magyarországra 
140 ezer lengyel katonai és polgári menekült érkezett. Egy részük még 
az év őszén—telén továbbment Franciaországba, 4 ezer Brazíliában, 
USA-ban, Kanadában és más országokban keresett menedéket. Egyes 
menekült csoportok Jamaikába, Mauriciusra és Indiába, mások Auszt
ráliába utaztak. 

A menekülés fő iránya 1940 tavaszán Franciaország volt. A fran
cia kormány hozzájárulásával Franciaországba érkeztek egyéb lengyel 
csoportok is. Később a nyugati német offenzíva megakadályozta a 
lengyel menekültek Franciaországban való csoportos gyülekezését, 
ezért kb. 3 ezer katonakorú polgári menekült Közel-Keletre, Palesz
tinába utazott. Cypruson 500 fős csoport gyülekezett, onnan azonban 
továbbirányították őket Dél-Rhodesiába. Néhány száz Jugoszláviában 
maradt. Kb. 2000 fő Japánba emigrált, ahonnan sokan továbbutaztak 
Kanadába, az USA-ba és Kínába. Sanghajban 900 lengyel telepedett 
le. Litvánián keresztül 300—400 személy utazott Svédországba. Fran
ciaország összeomlása után kb. 3000 lengyel menekült a német meg
szállás elől Olaszországba, ahol később koncentrációs táborba kerül
tek.1 

1939 szeptemberében Magyarországra menekült a lengyel egysé
gek közül a 10. páncélosdandár, 3. hegyi lövészdandár, 3. nehéz tü
zérezred, 5. podhalei lövészezred, a stryji 4. utászezred, a 9. és a 2. 
ulánus ezred. A krakkói, poznani, przemysli, varsói, Iwówi város
parancsnokság, a vasútbiztosító zászlóalj, a rendőrség és a vámőrség, 
határőrség egyes egységei. A Katonai Térképészeti Intézet, az 5. 
krakkói híradó parancsnokság. A varsói 53. gyalogezred, a 11. gépe
sített légvédelmi tüzérezred, a stryji 1. gépesített tüzérezred. A 
brzesciai páncélososztály, a 6. podhalei lövészezred, a 9. ezred páncé
los alegységei és a 9. számú katonai körzet tábori kórháza, és más 
kisebb csapatkötelékek, valamint egységeiket elvesztő katonák és 
tisztek ezrei.2 

A Magyarországra menekülő lengyel katonák összetétele: 10% 
tiszt, tiszthelyettes és legénység, 86,6%, továbbá 1,4% rendőr, vámőr. 

1 Witold Bieganski: Polska eniigracja na Wegrzech wlatach 1939—1940. Rola emigráeji 
wojennej. Najnowsze dzieje Polski, 1939—1945. T. XII. 1963. 40. o. 

2 A Magyarországra menekült lengyel katonák összetételét jól szemlélteti az I—VIII. 
honvéd hadtestpatrancsnokságokíhoz és csendőrkerületekhez intézett, 1939. szeptember 24-ér 
kelt HM és BM 1939/1475/kt. együttes parancsnra beérkező „Állománykimutatás". Az ország 
különböző részéből beérkezett jelentések szerint (szeptember 28., 29. és 30-án) többek között 
a következő helységekben tartózkodtak „illetéktelenül és felügyelet nélkül" lengyel katonák. 
Pollenu: 4. páncélosezred (4 fő), 61. vöröskeresztes zászlóalj (7 fő), 2. lövészdandár (1 fő), 
3. repülőezred (1 fő), 3. ulánus ezred (2 fő), 48. gyalogezred (1 fő). Siófok: I. hadtest 3. ezred 
(11 fő). Csillaghegy: 13. gyalogezred (2 fő). Karancság: 12. ezred 3. zászlóalj (5 fő). Szikszó. 
varsói gépkocsizó osztag (4 fő). Bodrogkeresztúr: 8. páncélosezred 1. század (2 fő), 4. repülő
ezred 1. század (3 fő). Gomba: 4. páncéloszászlőalj (4 fő). Nyergesújfalú: varsói légvédelmi 
alj (1 fő), vasútbiztosító osztály (1 fő), 5. önálló páncéloszaszlóalj (2 fő). Rákoscsaba: krakkói 
tüzérezred (1 fő). Kiskomárom: 10. huszárezred (2 fő). Bánhida: I. hadosztály 1. önálló zászló-
1. gyalogezred gépkocsizó osztag (2 fő). Hejőcsavn: 17. gyalogezred (1 fő), 10. páncélosezred 
(1 fő), 4. gyalogezred (1 fő), krakkói 5. páncéloszászlóalj (2 fő). Hatvan: 22. híradó zászló
alj (2 fő) stb. [Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL.) HM. 1939—21—21—3107—48809. Al
lománykimutatás.] 
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A Nyugaton tervbe vett lengyel egységek felállításánál a katonákra 
és tiszthelyettesekre számítottak elsősorban, ezek közül is azokra, 
akik katonai szempontból értékes — páncélos, repülő, gépkocsivezető 
— képzettséggel rendelkeztek. 

A lengyel katonák a Magyarországra érkezés első napjaitól kezdve 
csoportosan vagy egyenként indultak útnak — Jugoszlávián keresz
tül — a nyugati szövetségesekhez. A közel két évig tartó akció ered
ményeképpen kb. 110 ezer lengyel katona és tiszt, valamint katona
korú polgári menekült evakuált nyugatra — értelemszerűen a ma
gyar hatóságok tudtával és közvetett segítségével.3 

A lengyel menekültek közül sokan azt remélték, hogy a magyar
országi tartózkodás rövid ideig fog tartani, karácsonyig megérkezik 
az angol segítség és visszatérhetnek hazájukba.4 Más részük abban 
hittek, hogy Magyarországról szervezetten továbbvonulnak és Fran
ciaországban ismét harcolhatnak a németek ellen. A lengyelek elkép
zelésének gyors megvalósítását hátráltatta az a tény, hogy a magyar 
kormány — mint nem hadviselő hatalom — a nemzetközi szabályok
nak megfelelően internálta a lengyel katonai és polgári menekülteket.5 

A lengyel menekültek táborainak kijelölése és telepítése — a len
gyel elképzelések figyelembevételével — lényegében kedvezően ala
kult. A magyar hatóságok némi huzavona után ugyanis hozzájárultak 
a táborok egy részének a déli határ közelében való telepítéséhez. 
Ezzel megteremtődött az evakuáció objektív feltételeinek egy része.6 

A lengyel háborús emigráció célul tűzte ki a semleges, illetve a 
nem hadviselő országokból a lengyelek kivonását nyugatra, Francia
országba (majd angol, francia fennhatóságú területekre) való szállí
tását és lengyel parancsnokság alatti összpontosítását. A lengyelek 
szervezkedésére a londoni és a párizsi rádión keresztül a Francia
országban tartózkodó lengyel szervezetek és kormánymegbízottak 
kiáltványa adott jelt, A kiáltvány felszólított minden fegyverforga
tásra alkalmas lengyel férfit, aki harcolni akart Lengyelország fel
támasztásáért a német fasizmus ellen, hogy Franciaországban gyüle-

3 Uo. 41. o. — Az evakuáoió körülményeire utalást találhatunk Adam Majewski: Wojna 
Ludzie i Medycyna. Wydawnictwo Lubelskie Lublin, 1969. c. könyvében (II., ü l . , IV. fejezet). 
A menekültek táboraival kapcsolatban lásd a térképvázlatokat. 

4 Antall József: Lengyel menekültek Magyarországon a világháború alatt. Budapest, 
1946., 23. o. 

5 HL. HM. Ein. 21—21—3553—952/1940.; HL. HM. Ein. 21—21—3558—53167/1940. — A lengyel 
hadsereg Magyarország határát átlépett és lefegyverzett tagjait a HM 49 402/ein. l. b. 1939. 
rendelet 1. fejezetének 1. pontja szerint nem tekintették hadifoglyoknak) Genfi egyezmény 
II. rész 54. cikkely), de az 1913. évi XLIII. te.-kel törvényerőre emelt 1907. évi hágai egyez
mény H. fejezetének U. pontja értelmében a kormánynak joga volt a katonai személyeket 
internálni. A hágai egyezmény a katonai személyek őrzését nem tette kötelezővé, sőt egye
nesen felhatalmazta az illetékes semleges hatalmat, hogy a tiszteknek bizonyos feltételek 
mellett szabad mozgást biztosítson. [HL. HM. 21—21—3553—952/1940.] 

6 A lengyel katonai és polgári menekültek táborai öt nagyobb területen koncentrálód
tak. 1. Budapest környéke: Duna-kanyar, Jászság, 2. Északi Felvidék: Nógrád, Borsod és He
ves megye. 3. Balaton és a Dráva mellék: Somogy és Zala megye. 4. Kalocsa környéke. 
5. Sopron környéke, Győr-Sopron és Vas megye. — Tiszti szállásként hatóságilag lefoglaltak 
vagy bérbe vettek az ország különböző helységeiben több, szállásra alkalmas épületet és 
üdülőházat: Somlószöllősi községi kastély; Gyöngyösapáti honvéd üdülő; Balatonlelle, leány
üdülő; Balatonfödvár, Parti, Mókus, Júlia, Savoy villák; Esztergomi tiszti üdülő; Mosdós, 
Pallavicini kastély; Lengyeltóti, Pejacsevich kastély; Balatonlelle, Zrínyi Miklós katonai 
üdülő; Nógrádverőce, Nagymaros, Leányfalu, Dömös, Zebegény üdülőhelyek stb. 
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kezzen és lépjen be a francia területen szervezendő lengyel had
seregbe. 

Az evakuácie előkészítését és megszervezését Magyarországon a 
budapesti lengyel követség katonai attaséja irányította. A követség 
1939. szeptember 1. előttire visszakeltezett útlevelek ezreinek kiállí
tásával, futárszolgálatával, szállítási eszközök biztosításával járult 
hozzá a menekültek biztonságos továbbutazásához. 

LENGYEL KATONAI MENEKÜLTTÁBOROK MAGYARORSZÁGON 

1. Nagycenk 48. Felsőhangony 95. Dömsöd 
2. Kiseenk 49. Somoskőújfalu 96. Ráckeve 
3. Kadarkút 50. Hidasnémeiti 97. Lettkés 
4. Ipolyság (Gs) 51. Gsaroda 98. Pelsőc (Gs) 
5. Sárvár 52. Miskolc 99. Sziliice (Cs) 
6. Balatonzaimárdi 53. Tornanádaslka 100. Uszod 
7. Nagykanizsa 54. Mándok 101. Naprágy 
8. Jolsva (Cs) 55. Riese 102. Felsőpakony 
9. Fertőszentmiklós 56. Tornyosnémeti 103. Tokod 

10. Bregencz-imajor 57. Magyar boly 104. Királyra (Cs) 
11. Petlemd-puszta 58. Mosonmagyaró vá r 105. Gyöngyösapáti 
12. Űjdörögd-puszta 59. Munkács (Cs) 106. Bük 
13. Lengyeltóti 60. Rajka 107. Kapuvár 
14. Mosdós 61. Püski 108. Kalonda (Gs) 
15. Hőgyész 62. Kisdobak 109. Rákos-puszta 
16. Mohács 63. Léva (Cs) 110. Krasznokvajda 
17. Püspöknádasd 64. Érsekújvár (Cs) 111. Kassa (Cs) 
18. Siklps 65. Géderlak 112. Pacin 
19. Balatonföldvár 66. Győr 113. Záhony 
20. Balatonlelle 67. Szikszó 114. Albaújmádasd 
21. Szeged-Alsóközpont 68. Tiszaiak 115. Perény (Cs) 
22. Magyarcsanád 69. Vadna 116. Vecsés 
23. Tompa 70. Komárom (Cs) 117. Pilis 
24. Gara 71. Felnémet 118. Monor 
25. Ipolyszalka (Gs) 72. Szob 119. Szombathely 
26. Ipolybalog (Gs) 73. Párkány (Cs) 120. Szalkony 
27. Ipolypásztó (Cs) 74. Gánt 121. Zalaegerszeg 
28. Ipolyibél 75. Budapest-Kőbánya 122. Kőszeg 
29. Ipolytarnóc 76. Budapest-Citadella 123. Veszprém 
30. Vámosimiikola 77. Lengyel 124. Kaposvár 
31. Kővár (Gs) 78. Esztergom 125. Murakeresztúr 
32. Drégelypalánk 79. Nagymaros 126. Szentgotthárd 
33. Nagy csalom j a (Cs) 80. Zebegeny 127. Székesfehérvá r 
34. Dej tár 81. Visegrád 128. Pesthidegkút 
35. Tesmag (Cs) 82. Nógrádverőoe 129. Pécs 
36. Ipolyhidvég (Cs) 83. Dömös 130. Dehrecen 
37. Osgyán (Cs) 84. Vác 131. Balatonboglár 
38. Csiz (Cs) 85. Tápiószele 132. Gyékényes 
39. Sajószáimya 86. Tápiósüly 133. Csurgó 
40. Sajószentkirály (Cs) 87. Tápiógyöngye 134. Berzence 
41. Sajólénártfalva (Cs) 88. Szentmártonkáta 135. Samógyudvarhely 
42. Bánréve 89. Nagykáta 136. iBábócsa 
43. Sajóvelezd 90. özörény (Cs) 137. Barcs 
44. Sajókazinc 91. Rákoscsaba 138. Balatonkiliti 
45. Szerencs 92. Inárcs 139. Zalaibér 
46. Eger 93. Kakucs 140. Zalaszentgrót 
47. Selyp 94. Kiskunlacháza 141. Pilisvörösvár 
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engyel katonai menekülttáborok és egészségügyi intézmények 1939 őszén 



Lengyel katonai menekülttáborok Magyarországon 



A lengyel követség Váci utcai helyiségeiben szabályszerűen soroz
ták és osztályozták a menekült katonakorú lengyel férfiakat. A beso
rozottak az utazáshoz nélkülözhetetlen iratok és pénz átvétele után 
az ország déli határszéléhez közel fekvő — egyáltalán nem őrzött — 
polgári táborokba kerültek. Az evakuációnak ebben az el nem hanya
golható mozzanatában a Magyar—Lengyel Menekültügyi Bizottság7 

biztosította a kívánt polgári táborba jutás lehetőségét. A déli mene
külttáborokból a magyar—jugoszláv határ átlépésében a terepet kel
lően ismerő helyi lakosság segédkezett. 

A korabeli honvédségi és csendőrségi bizalmas jelentésekből tud
juk, hogy a gyűjtőtáborokban elhelyezett lengyel tisztek és katonák 
a Váci utca 36. szám alatt levő követségi irodában működő Dembinski 
tábornoktól, a Katonai Képviselet8 vezetőjétől kapták a parancsot az 
evakuálásra. A balatonleilei tábor magyar parancsnoka jelentése sze
rint „állítólag a magyar és olasz hatóságok hallgatólagos beleegyezé
sével hamis útlevéllel és vízummal látják el őket, a Franciaországba 
való továbbutazás céljából.. ."9 A hatóságoknak feltűnt, hogy a 
Budapest—Róma között közlekedő gyorsvonaton naponta, menetrend
szerűen 60—80 lengyel hagyta el az országot.10 A III. hadtestparancs
nokság jelentése szerint a Trieszt felé közlekedő gyorsvonaton októ
ber 27. és 28-án 86 lengyel katona kísérelte meg az ország elhagyását. 
A vizsgálat megállapította, hogy az útleveleket a lengyel konzulátus 
állította ki, és a Franciaországba való kiutazást „szervezett társaság" 
intézte.11 

A lengyel katonák evakuációja már 1939. október elején az érdek
lődés középpontjába került és sok vitára, magyarázkodásra adott 
alkalmat. Bartha honvédelmi miniszter szerint a lengyel menekültek 
fogadásával és a velük szemben kialakított bánásmód tekintetében 
a katonai hatóságok részéről „elképesztő" különbségek fordultak elő. 
Az illetékes katonai parancsnokok többsége saját belátása szerint 
alkalmazta a lengyelekkel kapcsolatos minisztériumi irányelvekét. 
Bartha honvédelmi miniszter október 9-én a HM-ban a hadtestpa
rancsnokoknak tartott értekezleten is szóvá tette, hogy „ . . . a len
gyel hadsereg Magyarországra átlépett tagjainak internálására és 
velük való bánásmódra kiadott intézkedések dacára mindig fordul
nak elő' esetek, melyek az intézkedések be nem tartását dokumen-

7 A magyarországi lengyel polgári menekültek ügyeit állami részről a BM. le. osz
tálya irányította. A menekültek belső ügyeit a Komitét Obywatelski dia Spraw Opieki nad 
Uohodzcami Polskimi na Wegrzech — a Lengyel Menekültek Ügyeit Intéző Polgári Bizottság 
intézete. Rendkívül jelentős szerepet játszott a Magyar—Lengyel Társadalmi Egyesületekből 
1939. szeptember közepén megalakult Magyar—Lengyel Menekültügyi Bizottság is, amely tár
sadalmi szervként segítette a lengyeleket. 

8 A Magyarországra menekült lengyel fegyveres erők érdekképviseleti szervét a HM. 
21. osztályának keretén belül működő, ún. lengyel alosztály, a Przedstawieiel Polskién Zol-
nierzy Internowanych w Krőlestwie Wegier jako organ 21. oddzial HM. — a Magyarországon 
Internált Lengyel Katonai Személyek Képviselete, mint a HM. 21. osztályának szerve elne
vezésű hivatal irányította. A Katonai Képviselet első vezetője Stefan Dembinski vezérőr
nagy, majd dr. Marian Steifer vezérkari ezredes, végül Aleksander Kről mérnökkari alez
redes volt. 

9 HL. HM. 21—21—3205—504 149/1939. — A pécsi IV. honvéd hadtestparanosnokság jelen
tése a HM 21. osztálynak. 

10 Uo. 
11 HL. HM. Ein. 21—21—3552—37 421/1939 — A szombathelyi III. honvéd hadtestparancs

nokság jelentése a HM. 21. osztálynak. 
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tál ják. . . , még mindig tudomásomra jutnak olyan esetek, amelyek 
arról győznek meg, hogy intézkedéseim nem váltak közkinccsé, nem 
értettek meg és nem tartatnak mindenütt szigorúan be. Budapesten 
és környékén még mindig látni magukban jövő-menő, egyenruhát 
viselő lengyel tiszteket és legénységet..., szükségesnek tartom a hdt. 
pk-okat a következőkben tájékoztatni: a genfi egyezmény... szi
gorú betartása az ország elsőrangú érdeke. . . , az internálás késedel
mes végrehajtásában és a feltűnő barátkozásban a lengyel hadsereg 
tagjaival, szomszédaink a szigorú semlegesség megsértését látják. 
Hogy ezen, semmivel sem indokolható eljárás külpolitikailag nagyon 
kényelmetlen helyzetet teremt és kényelmetlen fejlemények kiinduló
pontja lehet; ezt külön is hangsúlyozom."12 

A német Külügyminisztérium hamarosan tudomást szerzett a „Ma
gyarország semlegességével össze nem egyeztethető" lengyel akciók
ról. Erdmannsdorff budapesti német követ 1939. október 14-én jegy
zékben tiltakozott a lengyelekkel szemben megnyilvánuló baráti gon
doskodás és a hatóságok elnéző magatartása miatt.13 Csáky a német 
tiltakozásra adott válaszában biztosította a németeket, hogy a „ma
gyar kormány éppúgy, mint a múltban, a jövőben is mindent meg 
fog tenni, hogy megakadályozza lengyel katonai személyek távozását 
Magyarországból".14 Csáky kategorikusan kijelentette: „Minden olyan 
hír, mely szerint idegen légió (Franciaországban felállított lengyel 
egységek — L. I.) számára kiképzés vagy toborozás folyna, teljesen 
valótlan.. ." Csáky ugyanakkor kilátásba helyezte a lengyel mene
kültek őrzésének és ellenőrzésének végső megoldását, egy „nagy 
koncentrációs tábor" felépítését, viszont beismerte azt is, hogy ez 
„finánctechnikai" okokból egyelőre megvalósíthatatlan.15 

A németek a magyarországi lengyel menekültek miatt nem akarták 
elmérgesíteni a német—magyar kapcsolatokat, hiszen Magyarország 
(önkéntes) katonai és gazdasági támogatására Németországnak is 
szüksége volt. Ezért a német kormány — Magyarország megszállá-

12 HL. HM. 21—21—3107—51 564/1939. — Az I—VIH. honvéd hadtestparancsnokának kül
dött tájékoztató. Szigorúan bizalmas. 1939. október 2. „Komáromban október hó elején egy 
lengyel internált csoportot ünnepélyesen fogadtak és csak azután fegyverezték le." A len
lengyel repülők nagykátai táborában a lengyel rangidős tiszt ,, . . . a legközönségesebben 
szidalmazott és agyonlövessél fenyegetett meg egy német nemzetiségű (lengyel) internált 
katonát." Egy altisztet és két lengyel őrvezetőt a német érzelmeik miatt a rangidős lengyel 
tiszt a magyar táborőrség parancsnokának jelenlétében lefokozott [HL. HM. 21—21—3107— 
57 419/1939]. 

13 Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához (továbbiakban — DIMK) 1936— 
1945. IV. k. összeállította és sajtó alá rendezte. Juhász Gyula: Budapest, 1962., 432. számú 
irat, 563—564. o. — Erdmannsdorff budapesti német követ október 14-én kormánya nevében 
„tiltakozott néhány olyan eset miatt, amelyek szerinte a — magyar, L. I. — semlegesség 
megsértését jelentik." A követ nehezményezte, hogy a magyar katonai hatóságok a Magyar
országra menekült lengyel tisztek — egy ideig — személyi tulajdonként megtartották oldal
fegyverüket, hogy a magyar és a lengyel tisztek között erős barátkozás kezdődött. Erdmanns
dorff kiemelten tiltakozott amiatt, hogy a magyar hatóságok elnézik, hogy a budapesti len
gyel követség hivatalt létesített abból a célból, hogy a menekültek közül katonákat tobo
rozzon és irányítson Franciaországba. 

Neurath volt német külügyminiszter „baráti formában" szintén kifogásolta a lengyelek 
magyarországi fogadtatását. A prágai főkunzulátusi misszió vezetőjének kijelentette, hogy 
„Berlinben bizonyos visszatetszést keltett, hogy Magyarország a lengyel tiszteket nem inter
nálta, minél fogva fennáll a veszély, hogy azok a franciaországi légiókhoz átszökhetnek.. . 
Berlinben úgy tudják ugyan, hogy a magyar katonai körök kifogástalan magatartást tanú
sítottak, de egyes, nem katonai körök viselkedése szerintük nehezen egyeztethető össze a 
nemzetközi szokásokkal." (DIMK IV. 439. 82. irat, 577. o.) 

14 TJo. 577. o. 
15 Uo. 578. O. 
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sáig — megelégedett azzal, hogy időről időre tiltakozott a lengyel 
menekültek jelenléte, majd számukra biztosított (vagy elnézett) szer
vezkedési, szökési — vagy éppen letelepedési lehetőségek miatt.16 

A német tiltakozások homlokterében a lengyel katonakorú férfiak 
tömeges szökése elleni tiltakozás állott 1939 szeptemberétől 1941 nya
ráig. Addig ugyanis a tömeges evakuáció lényegében befejeződött. 
A budapesti lengyel követség és konzulátus, a Magyar—Lengyel Me
nekültügyi Bizottság — közel két évig — intézményesen szervezte a 
lengyelek szökését, amiről a honvédelmi és belügyminisztériumi ható
ságok is tudtak.17 

A Külügyminisztérium vezető tisztviselői közül néhányan tudták, 
hogy a „lengyel konzulátus nagy számban látja el az itteni internált 
tiszteket és katonákat polgári útlevéllel és gondoskodik arról, hogy 
ezek Franciaországba mehessenek." Vörtnle október 18-án kérte Or-
lowski lengyel követet, hogy „ne folytassa lengyel katonák toboro-
zását, illetve Franciaországba való dirigálását, amit különben sem 
tudnak gyakorlatilag végrehajtani, mert mától kezdve csakis kiuta-
zási vízummal ellátott utasok léphetnek ki a határon".18 

A HM 21. osztályának november 21-én kiadott rendelete értelmé
ben a katonai személyek kiutazásához „még a budapesti lengyel kö
vetség által netalán kiállított útlevél sem lehet érvényes".19 A lengyel 
polgári személyek minden további nélkül — érvényes útlevéllel —, 
tetszés szerint hagyhatták el Magyarország területét. E körülmény
nek a későbbiekben rendkívüli jelentősége volt. A táborok őrzésének 
hiánya, vagy felületes megszervezése, s ennek következtében a „sza
bad evakuáció" október 19-én megszűnt. A szeptember közepétől 
október közepéig eltelt időszakban a magyar hatóságok megszervez
ték a lengyel katonai táborok őrzését, a határátkelő állomásokon 
pedig az útlevél- és vízumkényszert. 

A lengyel követség munkájának viszonylagos megnehezítése ideje, 
1939. november elejétől a budapesti francia és angol követségeken 
toboroztak és adtak útleveleket a jelentkezők számára. Ennek követ
keztében az evakuáció zavartalanul folytatódhatott, ezt a német követ 
sűrű tiltakozásai is bizonyították.20 

16 HL. HM. 21—15—3107—98 846/1939. [213/Pol—1940]. Szigorúan b iza lmas . ; HL. HM. 21— 
21—3107—51564/1939. Az I.—VIII. h a d t e s t p a r a n c s n o k á n a k . Ál lomáshe lye iken . Í r á s b a n ! Szigo
r ú a n b i z a l m a s ! 1939. ok tóbe r 2.; HL. HM. 21—21—1307—57 419/1939; HL. HM. 21—15—1307—56293/ 
1939 (pro domo) ; HL. HM. 21—21—3107 67 078/1939. A nagykan izsa i lengyel t ábor i v iszonyokról 
készí te t t je len tés 1939. d e c e m b e r 22.; HL. HM. 21—21—3553—4196/1939. 

17 Antall: József: i. m. 24—25. o. 
18 DIMK IV. 445. SS. i ra t . 58«. o. 
19 HL. HM. 21—21—3205—50 419/1939. 
20 HL. HM. Ein. 21—21—3552—63 595/1939. — Erdmannsdor f f b u d a p e s t i n é m e t köve t több 

ízben t i l takozot t a Kü lügymin i sz t é r iumban , m e r t a m a g y a r h a t ó s á g o k n e m a k a d á l y o z t á k m e g 
a l engye l eknek Franc iaországba való k iu tazásá t . A n é m e t követ p a n a s z t á r g y á v á te t te , hogy 
a f rancia köve t ség e lőregyár to t t ú t leveleket osztogat a lengyelek közöt t s tb . Csáky m e g 
ígér te E rdmannsdor f fnak , h o g y megszigorí t ják az út levéllel rende lkező m e n e k ü l t e k k i u t a 
zásának lehetőségét . Csáky biztosí tot ta a n é m e t köve te t afelől, hogy a k o r m á n y leg
jobb s zándéka a fogya tékosságok megszünte tése s s emmi eset re sem aka r j a megengedn i a 
német—magyar kapcso la tok megzavarásá t a lengyel ka tona i személyek je lenléte mia t t (Wil
he lms t r a s se és Magyarország . Néimet d ip lomácia i i r a tok Magyarországró l 1933—1944 [ továb
b iakban — Wilhe lmst rasse . . . ] . összeá l l í to t ták és sa j tó a lá rendez ték , a bevezető t a n u l m á n y t 
í r t á k : Ránki György, Pamlényi Ervin, Tükovszki Lóránt, Juhász Gyula. Budapes t , 1968. 284. 
sz. i ra t , 456—457. o.) Lásd m é g DIMK IV. k. 432., 433., 437., 440., 445. számú i r a t o k a t ; HL. HM. 
Eta. 21—21—3107—57 419/1939. 
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1939 őszén — a nyomozási jegyzőkönyvek szerint — a lengyel 
tisztek, „akiknek szabad mozgásra rendőrségi engedélyük volt", dunai 
hajón kísérelték meg a Jugoszláviába való átjutást. Vallomásukban 
elmondták, hogy a szökés irányára a rendőrségen kaptak tanácsot.21 

Ez az állítás nyilvánvalóan túlzás, de az tény, hogy a hatóságok álta
lában nem csináltak problémát a lengyelek „szökése" miatt. 

A szökésre parancsot kapó lengyel katonák a legkülönfélébb alkal
makat — pl. kimenő, orvosi vizsgálat, istentisztelet — használták fel 
a kapott parancs végrehajtására. A tornanádaskai táborból kimenőt 
kapott 20 fő legénység közül 10 megszökött. Ezt követően a tábor
parancsnok a sorozatos szökések miatt kilátásba helyezte a kimenők 
beszüntetését. A tábor ellenőrzésére és a panaszok kivizsgálására — 
1939. november 29-én — Dembinski tábornok és a HM 21. osztályá
nak képviselője, Körmendi százados Tornanádaskára érkezett. Ekkor 
Körmendi elrendelte a csoportos kimenők további engedélyezését, 
mondván: „ha megszöknek, hadd menjenek, majd visszajönnek".2-

A VII. hadtest parancsnoksága olyan eseteket is jelentett, miszerint 
egyes táborokban a menekült katonák a csekély számú őrséget „ki
játszották" és százas csapatokban szöktek meg a táborból azzal a cél
lal, hogy a Franciaországban levő lengyel csapatokhoz csatlakozza
nak.23 

A német katonai attasé élénk figyelemmel kísérte a lengyel mene
kültek magyarországi akcióit. Az evakuációról (összeköttetései révén) 
többnyire megbízható értesülései voltak. így érthető, hogy a VKF 
D/2, osztályán (is) megdöbbenést okozott az a (különben hely álló) hír, 
hogy a német katonai attasénak biztos tudomása van arról, hogy az 
egri lengyel katonai menekülttáborban „ . . . az internáltak körében 
titkos szervezkedés folyik, amelynek célja lengyel légió alakítása 
és a Franciaországba való szökés . . ,".24 

Dembinski tábornok rendelete értelmében a katonai menekülttá
borokban a szökésre kijélőiteknek fényképet kellett csináltatni. Eze
ket összegyűjtötték, majd Budapesten a lengyel, angol, francia kö
vetségeken útleveleket állítottak ki a fényképtulajdonosok részére. 
Ezt követően parancsot kaptak a szökésre. A táborból eltávozott len
gyelek útja Budapestre vezetett, ahol átvették okmányaikat. A Ma
gyar—Lengyel Menekültügyi Bizottság által kiállított igazolványok
kal, mint polgári menekülteket az ország déli részében levő polgári 
táborba irányították. A szökéseket kivizsgáló okmányok egybehangzó 
véleménye szerint a tömeges lengyel szökések azért lehetségesek, 
mert a „civil internáltak ellenőrzés alatt nem állnak, szabadon mozog-

21 HL. HM. Ein. 21—21—3552—45 587/1939. 
22 HL. HM. Ein. 21—21—3205—512 996/1939. 
23 HL. HM. Ein. 21—21—3127—48 966/1939. — A Vli. honvéd hadtestparancsnokság pa

rancsnokának távirati jelentése a HM. 21. osztályának. 
24 HL. HM. Ein. 21—21—3107—56 293/1939. — Kiadvány az m. kir. VII. honvéd hadtest

parancsnokságnak, Miskolc. Szigorúan bizalmas. 1939. október 31.; HL. HM. Ein. 21—21—3107— 
56 293/1939. (pro domo). 
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hatnak és akkor szöknek meg, amikor akarnak".25 Előfordult, hogy 
Barcs községben levő polgári menekültek közül naponta 20—30 tá
vozott Jugoszláviába, „másnap 30—40 érkezett a szomszédos köz
ségekből",26 akik rendszerint jelentkezés nélkül foglalták el a meg
szököttek helyeit. A lengyelek nagy része Barcs közelében a Dráván 
és a barcsi vasútállomáson keresztül haladó vonatokon, Somogyudvar-
hely és Berzence községek határában „száraz lábbal." lépte át a ma
gyar—jugoszláv határt.27 

A szökések lebonyolítását a budapesti lengyel követség azzal 
igyekezett megkönnyíteni, hogy Emisarski ezredes, katonai attasé az 
internált lengyel tiszteket a katonai szolgálatból elbocsátotta és erről 
számukra igazolványt állított ki. Ez értelemszerűen polgári állo
mányba kerülést is jelentett, ami biztosította a gyors és eredményes 
szökést. A magyar katonai hatóságok tiltakoztak a követség eljárása-
ellen, félve ától, hogy az esetleg „külpolitikai bonyodalmakra is ve
zethet", és azt a látszatot kelthetné, hogy a lengyel követség önálló 
hatáskörben rendelkezhet a lengyel hadsereg Magyarországon inter
nált tagjai felett.28 

Azok a lengyel katonák és katonakorú polgári személyek, akik 
önként, vagy parancsra Magyarország elhagyására készülődtek, nem 
érthették, hogy a hatóságok, miért korlátozták, illetve szüntették meg 
az ország szabad elhagyásának lehetőségét. A magyar táborparancs
nokok többsége megmagyarázta a rendelkezés okait, kérve a lengyel 
parancsnokokat, hogy a lengyel legénységet fegyelmezzék, foglalkoz
tassák s ne szervezzenek „látványos akciókat".29 A jóindulatú figyel
meztetésre annál is inkább szükség volt, mert több esetben — sze
rencsére csak néhány táborban — tragikus események is bekövet
keztek. A VIII. hadtestparancsnokság területén levő tornanádaskai 
lengyel katonai menekülttáborban 1939. október 28-án a lengyel 
katonák — a szökési kísérlet közben elfogott bajtársaikat ki akarták 
szabadítani, ezért megtámadták a magyar táborőrséget. Az őrség 
fegyverhasználata következtében egy lengyel katona meghalt.30 A 
nagy visszatetszést kiváltott „tornanádaskai eset" néhány nap múlva 
— hasonló okok miatt — megismétlődött. Az érsekújvári lengyel 

25 HL. HM. Ein. 21—21—3552—1940. — A IV. h o n v é d n a d t e s t p a r a n c s n o k s á g 931. számú 
táv i ra t a a Honvéde lmi Min i sz té r iumnak ; Somogy megye i Levé l tá r ( továbbiakban SmL) . F ő 
ispáni i ra tok. 9/9/—1940. — A tab i j á r á s főszolgaibírájának je lentése . Kende res sy főszolgabíró 
a t áborok l é t számának a laku lásáva l kapcso l a tban megjegyez te je lentésében, hogy ,,\pontos 
lé tszámot a m e n e k ü l t e k r ő l a legle lki ismeretesebb m u n k a mel le t t sem lehet megál lap í tan i , 
m e r t az á l landó szökésekkel é s az ú jabb igénylések köve tkez tében tö r t énő n a p - n a p mel le t t i 
u ta lásokka l a s zám egyik napró l a más ik r a hol esik, h o l pedig emelked ik" . 

26 HL. HM. Ein. 21—21—3553—4168/1940. — A BM csendőrnyomozó osztály megfigyelési 
je lentése . 

27 Uo. ; Lásd m é g Maros László : Hadifogoly szöktetés a n é m e t e k há ta mögöt t . Üj Ma
gyarország. 1945. ok tóber 9. — A szökés egyik bevá l t módja volt, hogy a Magyar—Lengyel 
Menekül tügy i Bizot tság által k iadot t igazo lványokka l az evakuá lá s r a pa rancso t k a p ó k B u 
dapes t re u taz tak . A kezde t i időben — 1939. szeptember—október — a lengyel köve t ség Váci 
u tca 36. szám alat t i he ly iségeiben szabályos sorozó bizot tság működö t t . ,,A ka tona i szolgá
la t ra a lka lmas m e n e k ü l t e k és a pol i t ikai lag veszélyezet tek i t t civil r u h á t k a p h a t t a k és o lyan 
i ra toka t , a m e l y e k k e l polgár i m e n e k ü l t t á b o r o k b a ke rü lhe t t ek . Ezek a m e n e k ü l t t á b o r o k vol
t a k a déli ha tá r szé l vona lában és i nnen a szökés n e m okozott n a g y o b b p r o b l é m á t . . ." 

28 HL. HM. Ein. 21—21—3554—9365/1940. 
29 HL. HM. Ein. 21—21—3205—512 996/1939. 
30 HL. HM. Ein. 21—21—3127—57 727/1939. 
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táborban „november 4-én este 19 óra 30 perckor az internált lengyel 
legénység közül mintegy 200 fő megrohamozta a tábor hátsó kapu
ját, azt kitörték, hogy megszökjenek".31 Az őrség a lengyelek közé 
lőtt, több sebesülést okozva. A tábor elhagyását megkísérlok egy 
része — látva a fegyverhasználatot — visszatért a táborba, több
ségük azonban megszökött. 

A szökések, az esetenkénti megtorlások ellenére, tovább folyta
tódtak. 1939. december 12-én Tahitótfalunál a csónakon szökő len
gyelekre a csendőrség rálőtt, a fegyverhasználat következtében a 
magyar csónakos életét vesztette.32 A csónakosról kiderült, hogy 
rendszeresen szöktetett lengyeleket Budapestre. A szökések a tél 
beálltával sem szüneteltek. A rajkai internálótáborból pl. naponta 
átlag 15—40 lengyel katona szökött meg.33 

A csoportos szökések, a magyar őrlegénységgel szembeni kollektív 
fellépés, a honvédség „jóhírét és becsületét" féltő magyar tisztek 
beadványai a lengyel katonák evakuációjára terelték a figyelmet. 
A HM 21. osztálya kénytelen volt megállapítani, hogy a lengyel kö
vetség által szervezett, angol, francia útlevelekkel végrehajtott szö
kések „október második felétől kezdtek szemérmetlenül nagy ará
nyúak lenni, úgy, hogy az őrség szigorítása és határzár elrendelése 
vált szükségessé".34 Az evakuációban résztvevők kellő számú hiva
talos útlevél hiányában zömmel eddig is illegális úton lépték át a 
magyar—jugoszláv határt, de 1939. októberét követően csak az ille
gális határátlépésre volt lehetőség. 

A november 21-én kiadott BM rendelet értelmében a katonai sze
mélyeknek — érvényes útlevél birtokában — ugyanakkor megenged
ték a továbbutazást. A lengyel követség e sajátos helyzetben „pol-
gáriasította" a katonákat és tiszteket. A katonai személyek polgári 
igazolványt kaptak, s mint ilyenek jóval kedvezőbb helyzetbe ke
rültek. Őrizetlen polgári táborban, bérlőként polgári házaknál lak
hattak, szabadon közlekedhettek, lényegében bármikor megszök
hettek. 

Az evakuációban 1939. november 21-től kezdődően minőségi és 
mennyiségi változás állott be. Az evakuációt közvetlenül, vagy köz
vetett úton segítő magyar hatóságok és a lengyel megbízottak előtt 
egyaránt világossá vált, hogy a németek nem elégedtek meg formális 
diplomáciai tiltakozásokkal, hanem erőteljes nyomást fognak gya
korolni a magyar kormányra a lengyel katonák evakuációjának meg-
gátlása céljából. Ezért az evakuáció ütemét meg kellett gyorsítani. 

31 HL. HM. Ein. 21—21—3553—1939. — Az érsekújvári katonai (lengyel) internáló tábor-
parancsnokság jelentése a Hl. honvéd hadtestparancsnokságnak. Természetesen tudunk az 
említettekkel ellentétes esetekről is. A kakucsi lengyel katonai tábor magyar parancsnoka 
— Kondorossy István hadnagy — a parancsnoksága alá tartozó őrlegénységet arra oktatta, 
hogy „ . . . a lőfegyverüket még akkor se használják, ha ő erre történetesen fenyegetéskép
pen parancsot ad." [HL. HM. Ein. 21—21—3552—2837/1940. január 18.; HL. HM. Ein. 21—21— 
2977—408 595/1940. A m. kir. budapesti I. honvéd hadtest ügyészségének átirata a HM. 21. osz
tályához. 1940. február 23.] 

32 HL. HM. Ein. 21—21—2553—2839/1940. — A nógrádverőcei katonai (lengyel) internáló 
táborparancsnokság jelentése a HM. 21. osztályának. 

33 HL. HM. Ein. 21—21—3552—949/1940. 
34 HL. HM. Ein. 21—21—3552—944/1940.; HL. HM. Ein. 21—21—3205—504 129/1940.; DIMK 

IV. 440. sas. irat. 588. o. 
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A magyar társadalmi szervek, a Lengyel Katonai Képviselet a titkos 
— de tömeges — csempészés módszeréhez folyamodott. A Katonai 
Képviselet előre meghatározta, hogy a szökésre parancsot kapott 
katonák hol, mikor gyülekezzenek.35 A közös összefogásnak köszön
hető, hogy rövid időn belül, 1940. nyaráig, 50 ezer lengyel katona és 
katonakorú lengyel menekült hagyhatta el az országot. A nagycenki 
lengyel gyűjtőtájborból — 1940. január elején — történt tömeges 
szökéseket kivizsgáló jegyzőkönyv szerint a lengyeleket „ . . . ponyvá
val letakart autóval, állítólag honvéd egyenruhába öltözött magyar 
szakaszvezető mint soffőr.. ,"36 szállította Budapestre. A vizsgálat 
során kiderült, hogy a szökéseket egy Sas Tatomér nevő lengyel szá
zados szervezte meg Dembinski tábornok utasítására. A nagycenki 
akcióval egyidőben, január 15-én a kiscenki lengyel táborból is tö
meges szökést hajtottak végre. Az istentiszteletre menők közül 30 
személy szökött meg. A lengyelek a közeli Ikva menti erdőben gyü
lekeztek, majd egy Budapestről — erre az időre odarendelt — pony
vával letakart teherautóval Budapestre utaztak.37 • 

Lugossy József, az m. kir. 1/5. lengyel műszaki munkásszázad „K" 
tisztje jelentésében beszámolt arról, hogy 1940. január 8-án a váci 
táborból 24 lengyel katona megszökött. A nyomozás során megálla
pították, hogy a szökéshez Farkas Ferencné váci mosónő nyújtott 
segítséget. Ö szerezte be a szökéshez szükséges polgári ruhákat, és 
a lengyelek által írt leveleket személyesen postázta, hogy ne juthas
son az ellenőrző közegek tudomására.38 A határátlépésben a határ
menti falvak népe — mint csónakosok és vezetők — segítették a 
lengyel menekülteket.39 A lakosság pozitív és megértő magatartása 
igen jelentős volt, mert ruhaszerzés és bújtatás, ideiglenes illegális 
szállás biztosítása nélkül a tömeges szökés végrehajtása nehézsé
gekbe ütközött volna. 

A szöktetésnek számtalan módját alkalmazták. A jelentések sze
rint „Murakeresztúrnál a magyar vasúti hatóságokkal egyetértésben 
teher- és szeneskocsikon szállítják át a határon a lengyeleket.. ."40 

Az evakuáció egyik utolsó magyarországi állomása Nagykanizsa 
volt. A nagykanizsai táborparancsnok szerint a szökések azért foly
tatódnak zökkenőmentesen, mert „a polgári táborokat a polgári ható-

35 HL. HM. Ein. 21—21—3554—13 511 /1940. — A szökés re pa rancso t k a p ó k a t o n á k B u d a 
pes t r e u t az t ak tovább i in formációkér t . A Kossu th Lajos u tca és a Vilmos császár ú ton levő 
i l legálisan bére l t l akásokban he lyez ték el őket . Budapes t en i r a toka t , pénz t és ú t m u t a t á s t 
k a p t a k a szökés ú tvona lá ra és végcél já t i l letően. 

36 HL. HM. Ein. 21—21—3553—4175/1940. — A n a g y c e n k i lengyel ka tona i gyű j tő táborban 
felvett nyomoza t i j egyzőkönyv . 1940. j a n u á r 15. 

37 HL. HM. Ein. 21—21—3553—4175/1940. — A k i scenk i k a t o n a i (lengyel) in te rná ló tábor 
b a n a szökésekről felvett j egyzőkönyv . 1941. j a n u á r 15.; Maros László: Magyarország 50 000 
m e n e k ü l t lengyel k a t o n á t szökte te t t á t a szövetséges h a t a l m a k afrikai , olaszországi hadse 
regéhez . Dr. Anta l l József á l l amt i tká r ny i la tkoza ta . Új Magyarország . 1945. ok tóber 2.; HL. 
HM. Ein. 21—21—3553—3171/1940. — A Dembinsk inek k ü l d ö t t levél t a r t a l m á b a n és fogalmazásá
b a n egya rán t f igyelemre m é l t ó : „Méltóságos Dembinsk i I s tván lengyel t á b o r n o k Ürnak , B u 
dapes t . T u d o m á s o m r a jutot t , hogy Sas Tatoimér lengyel in te rná l t százados , k i N a g y c e n k e n 
volt in te rná lva , f. év j a n u á r elején engedé l lye l Budapes t en j á r t és T á b o r n o k ú r r a l t á rgya l t . 
Nevezet t százados Nagycenk re tö r t én t v isszautazása u t á n 2 t iszt tel és 130 fő legénységgel 
e lőre megszervezet t szökést ha j to t t végre akkén t , hogy a szökő csopor tér t Budapes t rő l kü ld 
tek teherautókat . . . " 

38. HL. HM. Ein. 21—21—4387—2764/1940. 
39 HL. HM. Ein. 21—21—5353—2840/1940. 
40 HL. HM. Ein. 21—21—67 078/1939. 
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ságok alig-alig tudják ellenőrizni"/11 A táborparancsnok továbbá le
írta, hogy 1940. január 22-én 12 polgári és 32 katonai állományú 
egyén Jugoszláviába szökött. Zágrábban elfogták őket és visszato
loncolták Magyarországra. Ilyen esetekben a menekültek katonai mi
voltukat letagadva polgári táborban, mint polgári menekültek je
lentkeztek. Ez esetben, „ha akarnának órákon, vagy napokon belül 
ismét megszökhetnek . . . Amennyiben a polgári táborokból az inter
náltak minden legkisebb fenyítés nélkül úgy szökhetnek meg, ahogy 
akarnak — mint ahogy az a gyakorlatban van — . . . , a szökések 
megakadályozását végrehajtani lehetetlen. De ez az eljárás elked
vetleníti a csendőrséget, a határőrséget és egyéb közbiztonsági szer
veket is, ha látják, hogy azokat, akiket fáradságos munkával sikerült 
a táborba már másodszor is visszahozni, senki, semmi fenyítésben 
nem részesíti".42 

A korabeli forrásokból egyértelműen arra következtethetünk, hogy 
a közigazgatási és az illetékes katonai hatóságok igen sok esetben 
külön-külön, egymás tájékoztatása, sőt tudta nélkül intézték a len
gyel menekültek ügyeit, telepítettek, vagy költöztettek el lengyel 
táborokat. Barcs község határában lebonyolódó lengyel szökések 
miatt 1940 elején a pécsi IV. hadtest parancsnoksága vizsgálatot 
folytatott. A hadtestparancsnokság képviselője érintkezésbe lépett 
a Somogy megyei alispáni hivatallal, ahol Csajdi szolgabíró alispáni 
titkár kijelentette: az alispánnak nincs tudomása arról, hogy Barcs 
községben lengyel menekülttábor van, éppen ezért a szökésekkel 
kapcsolatban felvilágosítást sem tud adni. A katonai nyomozók ezt 
követően a barcsi járás főszolgabírájához fordultak, aki aztán tájé
koztatta a nyomozókat arról, hogy Barcson ,, . . . október végén, no
vember elején belügyminisztériumi engedéllyel" a Magyar—Lengyel 
Menekültügyi Bizottság létesített lengyel polgári menekülttábort. A 
vizsgálati jelentés külön hangsúlyozta, hogy a barcsi szökéseket a 
,, . . . Korona Szállóban székelő Dobor (nevű) lengyel menekült ké
szíti elő, tehát az eddigi megállapítások szerint is a civil internáltak 
ellenőrzés alatt nem állanak, szabadon mozoghatnak és akkor szök
hetnek meg, amikor akarnak. Nem áll tehát fenn azaz állítás, mi
szerint a szóban forgó rendszeres lengyel szöktetés a katonai »határ 
hatóságok« tudtával történne, el lenkezőleg. . ., a szökések meggát-
lására irányuló tevékenységet folytatom, eredménye azonban csak 
akkor lehet, ha a közigazgatási ha tó ságok . . . nem helyeznek — min-

41 HL. HM. Ein. 21—21—3977—419 843/1940. — A nagykanizsai katonai (lengyel) gyűjtő
tábor parancsnokának 1940. február 17-i jelentése a szombathelyi III. honvéd hadtestpariancs-
nokságnak. 

42 Uo. Lásd még a zalai és somogyi „szöktető" hálózattal kapcsolatban HL. HM. Ein. 
21—21—3978—467 972/1940. július 13.; HL. HM. Ein. 21—21—3553—67 078/1940. — A nagykanizsai 
evakuációs központ lengyel parancsnoka Simanski alezredes és Nawojski hadnagy volt 
[HL. HM. Ein. 21—21—5353—2840/1940.] ; Maros László : Hadifogoly szöktetés a németek háta 
mögött. Üj Magyarország, 1945. október 9.; Új Magyarország 1945. október 2.; HL. HM. Ein. 
21—21—4168/1940. — A csandőrnyomiozók jelentése szerint az érvényes útlevéllel rendelkezők a 
Budapest—Eszék, Budapest—Gyékényes útvonalon vasúton utaztak Jugoszláviába, míg „az 
útiokmányokkal nem rendelkező lengyeleket Nagykanizsa felé irányítják . . ." 
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den értesítés nélkül — a közvetlen határterületre őrizetlen és nem 
is őrizhető (!) lengyel menekül teke t . . . " . 4 3 

Az evakuációban a hatóságok megértő és segítő állásfoglalása volt 
a döntő. A BM IX. osztály vezetőjének — dr. Antall Józsefnek — 
minisztere mindenkori tudtával és beleegyezésével módjában állott 
az evakuáció minden eszközzel való segítése, a rendőrség, csendőrség 
és egyéb közigazgatási közegek megfelelő beállítása és nem utolsó 
sorban jelentős anyagi és erkölcsi segítség igénybevétele is. 

Az evakuáció ütemének meggyorsítását 1940 elején egyrészt az 
indokolta, hogy minden pillanatban várható volt a német kormány 
demarche, másrészt a menekülttáborokban januárban nagyfokú nyug
talanság volt tapasztalható Lengyelország jövőjét illetően. A lengye
lek között elterjedt annak a híre, hogy tavasszal a francia—német 
arcvonalon egy nagyarányú offenzíva kezdődik. „Az offenzíva után 
majd béketárgyalások kezdődnek. — A béketárgyalásokon pedig 
nékik — a lengyeleknek — is van hozzászólásuk." Ez pedig csak 
akkor lehet eredményes, ha a lengyelek egy megfelelő hadsereggel 
rendelkeznek, Ebből kiindulva „ . . . köteleségüknek tartják a szöké
sekkel előmozdítani"44 az új Lengyelország megteremtését, A szöké
sek kampányszerű megszervezésére Dembinski tábornok az egyes 
lengyel táborok élére — hatáskörét túllépve —, a hadtestparancs
nokságok lengyel összekötő tisztjeiket megkérdezése nélkül, a leg
bátrabb tiszteket nevezte ki.45 Az ennek következtében megnöveke
dett szökéseket a táborparancsnokok Dembinski túlságosan széles 
körű hatáskörével hozták összefüggésbe. 

A HM január 9-én átiratban értesítette a Külügyminisztériumot, 
„hogy a szökések kezdenek oly szemérmetlenül növekedni, mint 
múlt év októberében volt".46 A szökések folytatódása esetén a katonai 
hatóságok a legszigorúbb rendszabályok alkalmazását helyezték kilá
tásba, „aminek az összes internáltra nézve kellemetlen következmé
nyei lesznek".47 A kilátásba helyezett hatósági retorzió alkalmazá
sára azonban nem került sor. 

Az érsekújvári lengyel tábor rangidős tisztje tudni vélte, hogy a 
Honvédelmi Minisztériumban az internált lengyel katonák és tisztek 
szökését hallgatólagosan jóváhagyták és tudtak arról, hogy a lengyel 
katonai és polgári menekülttáborokból naponta átlag mintegy 100— 
150 fő lengyel érkezik meg Franciaországba.48 

43 HL. HM. Ein. 21—21—3107—98 846/1940. — A pécsi IV. h a d t e s t p a r a n c s n o k s á g 2 1/1 1130 
sz. felderí tő (távirati) j e len tése a HM. 21. osz tá lyának . 1940. j a n u á r 5. (HM. Ein. 931.) 

44 HL. HM. Ein. 21—21—3553—4174/1940. Sohleifer ezredes a s á r v á r i lengyel in te rná ló 
t á b o r p a r a n c s n o k á n a k je len tése a szombathe ly i i n . honvéd hadtes i tparancsnokság Lengyel 
In t e rná l t ak Ügyosz tá lyának . 

45 HL. HM. Ein. 21—21—3553—7084/1940. 
46 HL. HM. Ein. 21—21—3553—2805/1940. 
47 Uo. 
48 HL. HM. Ein. 21—21—2805/1940. — Az érsekújvár i m. k i r . k a t o n a i (lengyel) in te rná ló 

tábor iparancsnokság je lentése a HM. 21. osz tá lyának. Az é r sekú jvá r i t ábo r pa r ancsnokság több 
információból a r r a a köve tkez te tés re ju tot t , hogy a lengyel t isztek ú jabb szökési akc ióka t 
készí te t tek elő. A t ábo rpa rancsnokságo t megerős í te t te ebben a t á b o r rangidős lengyel tisztje 
is — Braglewicz Tadeusz a lezredes —, aki b iza lmas fo rmában k ihangsú lyoz ta , hogy a „Hon
védelmi Minisz té r iumban az in t e rná l t lengyel legénység szökését ha l lga tó lagosan jóváhagy ják 
és, hogy át lag napon t a a m a g y a r in te rná ló táborokiból m in t egy 100—150 fő érkezük meg a 
f rancia f ron t r a" . Braglewicz a lezredes azt is k i je lente t te , hogy „a szökéseke t központ i lag 
szervezik és i rányí t ják , a lengyel t isztek és al t isztek a szökésre pa rancso t és hozzá anyag i 
eszközöket k a p n a k . " 
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Dembinski tábornok 1940 tavaszán javaslatot tett néhány tábor 
és a nagyszámú legénység áthelyezésére. A HM 21. osztálya feltéte
lezte, hogy a lengyel tiszteknek és legénységnek Budapestre, vagy 
a déli határszél felé való tömörülése és az abból adódó állandó nagy
arányú mozgásoknak az a célja, hogy az áthelyezettek 90%-a a tábort 
elhagyva útközben megszökik és az új táborokat nem éri el. A me
nekültek ügyeivel foglalkozó hatóságok a Katonai Képviselet meg
élénkült munkájából arra következtettek, hogy a lengyelek 1940 
tavaszára „újból nagyarányú szöktetéseket készítenek elő — amely 
német részről nemcsak újabb intervenciókat válthat ki, hanem erő-
sebb rendszabályokat is kihívhat".49 

A hadtestparancsnokságokhoz kiküldött rendelkezéssel mérsékelni 
akarták a nagyarányú lengyel előkészületeket. A táborokban levő 
lengyel rangidős tiszteknek a Dembinski irodájával való korlátlan és 
ellenőrzésmentes összeköttetését megszüntették. A rangidős tisztek 
hatáskörét úgy szabályozták, hogy működési körük a táboron belüli 
ügyekre — tisztek és a legénység foglalkoztatása, tisztaság, fegyelem, 
kulturális élet stb. — korlátozták. Ugyanakkor figyelmeztették a 
táborok magyar parancsnokait, hogy a lengyel tisztek hatáskörcsök
kenése nem jelenti, hogy a „magasabb rendfokozatú lengy.(el) tisz
teknek ia kellő tisztelet meg ne adassék".50 

Voltak olyan elképzelések is, miszerint a szökések automatikusan 
megszűnnének, ha a déli menekülttáborokat az ország belsejébe he
lyeznék át.51 A helyi közigazgatási vezetők határozottan tiltakoztak 
minden olyan terv ellen, amely esetleg a területükön levő táborok 
feloszlását, vagy áthelyezését irányozta elő. Barcs járás főszolga-
bírája aggályait megindokolva rámutatott arra, hogy a menekültek 
számára kifizetett „napi 2 pengő ellátási díjból a járás lakossága 
havonta közel 50 000 pengő nem várt jövedelemhez jutott, ezáltal 
az elég súlyos anyagi viszonyokkal küzdő határszéli magyar lakosság 
sorsán történt könnyítés".52 A hatóságoknak kapóra jött, hogy a vidéki 
közigazgatási vezetők — ha anyagi szempontból is, de ragaszkodtak 
a menekültekhez. A zsoldfizetés és a rendszeres szökésekből adódó 
állandó komplikációk — nem volt fix létszám — arra késztették a 
főszolgabírói hivatalokat, hogy a tábor létszámát a segély kifizetése 
közötti időben fiktív módon állapítsák meg. Ezzel lényegében ön
maguk tették mindenki más számára áttekinthetetlenné a menekültek 
országon belüli mozgását és tényleges létszámát. 

A szökések megszüntetésének másik változata szerint a csendőr
őrsök és a személyzet létszámának növelése a lengyelek szökését 
„majdnem teljesen" megszüntetné.53 A HM 21. osztály véleménye 
szerint a csendőrség létszámának növelése „legfeljebb megnehezí-

49 HL. HM. Ein. 21—21—3977—425 378/1940 
50 HL. HM. Ein. 21—21—3553—5890/1940. — A Honvéde lmi Min isz té r iumnak a had t e s t -

parancsnoknágokíhoz k iado t t rendelkezés tervezete . 1940. márc ius 18. 
51 HL. HM. Ein. 21—21—3554—11121/1940. 

. 52 HL. HM. Ein. 21—21—3558—53164/1940. — Eger város po lgá rmes te rének levele Wer th 
Her ik vezé rka r i f ő n ö k n e k ; OL. BM. Alt. K. 150. IX—9—4013—6700/1939. — A tatai j á rá s főszol
gab í ró jának u tas í tása a j á r á s közigazgatás i t isztviselői számára . 

53 HL. HM. Ein. 21—21—3553—4196/1940. 
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tené és talán csökkentené, de nem akadályozná meg a szökéseket. 
Mivel már más intézkedések történtek — komoly intelem az inter
náltakhoz és a szökések szervezőihez, amelynek hatása máris tapasz
talható —, az őrsök megerősítése nem látszik szükségesnek."54 

A jugoszláv követség 1940. április 1-én jegyzékben fordult a kül
ügyminiszterhez, amelyben felhívta a magyar hatóságok figyelmét 
rá, hogy „Magyarországról Jugoszláviába átszökő lengyelek száma 
napról napra növekszik, aminek okául a magyar hatóságok nem 
megfelelő szigorú ellenőrzését és eljárását állapítják meg,"55 

Az ismételt figyelmeztetések hatására a HM 21. osztályában újra 
megfogalmazták azt a tényt, hogy Magyarországról Jugoszlávián át 
Franciaországba irányuló szökéseket a budapesti lengyel konzulátus 
szervezi és céljaira a Magyar—Lengyel Menekültügyi Bizottságot és 
egyéb magyarországi lengyeleket segítő szervezeteket is felhasz
nálja. Az információkat összevetve leszögezték: „ . . . amíg ezen szer
vezeteknek működési engedélyük van és amíg a lengyel férfiak uta
zása meg nem tiltatik, a szökések száma minden más ellenintézkedés 
ellenére csak növekedni fog."56 

A lengyel menekültek szökését szervező lengyel követség és kon
zulátus, Dembinski katonai irodájának működése ország-világ előtt 
nyilvánvalóvá vált. Áprilistól mindezeket sem eltitkolni, sem félre
magyarázni nem lehetett. Dembinski tábornok több ízben tagadta 
ugyan, hogy egyik szellemi irányítója és szervezője lenne a szöké
seknek, ennek ellenére a HM 21. osztálya arra a következtetésre ju
tott: „ . . . a gyanú annyira alapos, hogy az osztály véleménye szerint 
működésüket be kell szüntetni".57 Ennek értelmében felszólították 
Dembinski tábornokot, hogy 48 órán belül katonai irodájának 'beosz
tottaival együtt a Budapest-pasaréti lengyel katonai gyűjtőtáborba 
vonuljon b2. 

Dembinski Váci utcai irodájának beszüntetése ellenére az evakuá-
ció meggyorsult. A világháború eseményei arra késztették a lengyel 
menekültek vezetőit, hogy Európa lángba borulása előtt létrehozzák 
az emigráns lengyel hadsereget és annak létszámát szüntelenül nö
veljék. 

A magyarországi lengyel menekültek aggódva figyelték az észak
európai hadműveletek alakulását. A bizonytalanság, a nyugtalanság 
növekedése a szökésekben mutatkozott meg. A mosonmagyaróvári 
táborból május 3-tól kezdődően a hónap végéig 12 tiszt és 263 fő 

54 HL. HM. Ein. 21—21—3553—5890/1940. (HL. HM. Ein. 21—21—3553—4196/1940.) 
55 HL. HM. Ein. 21—21—3554—13 493/1940. 
56 HL. HM. Ein. 21—21—3554—13 504/1940. HL. HM. Ein. 21—21—3554—13 493/1940. HL. HM. 

Ein. 21—21—3555—19 570/1940. — A lengyel katonák evakuációjának szervezése tekintetében ér
dekes adalékot szolgáltat Rakovszky tábornok jelentése: „A Budapesten még mindig mű
ködő, úgynevezett lengyel katonai attache az internáltaknak »lengyel« zsoldot fizet. Ezt a 
zsoldfizetést nem a létszámnak megfelelően hajtják végre, hanem a zsoldfizetéssel, illetve 
zsold nemfizetéssel gyakorolnak nyomást az internáltakra a szökéseket illetően." A jelentés 
beszámol arról, hogy amennyiben a szökésre kijelölt katona nem hajtja végre a Magyaror
szág elhagyására felszólító parancsot, azaz nem szökik meg, abban az esetben nem kap 
többé zsoldot és a „. . . franciaországi, úgynevezett lengyel kormány értesítést kap, hogy az 
illetőt »fekete listára« tegye." [L. HM. Ein. 21—21—3978—460 419/1940. Az I. budapesti hadtesl-
parancsnokság (16 429. sz. ko/I. men. — 1940.) intézkedési javaslata a lengyel internáltak 
szökései tárgyában Budapest, 1940. június 15.] 

57 HL. HM. Ein. 21—21—3553—4175/1940. 
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legénység szökött meg.58 A III. hadtest parancsnoka, Pekle tábornok 
május 4-i jelentésében megállapította, hogy a „lengyel internált 
legénység — sőt tisztek között is a szökések mind gyakrabban és 
tömegesebben fordulnak e lő . . ., a petlend-pusztai gyűjtőtáborból 9 
nap alatt 167 fő internált szökött meg."59 

A lengyel emigráns kormány képviselői a nyugati rádióadókon 
keresztül 1940. május 4-én felszólították a magyarországi menekül
teket, hogy hagyják el Magyarországot, mer t a jugoszláv határon 
való átjutás kedvező lehetőségként kínálkozik.60 A felhívás hatására 
— a nagykanizsai táborparancsnok jelentése szerint — csupán Nagy
kanizsáról május 5-én éjjel „7 lengyel tiszt és 25 legénységi állomá
nyú egyén megszökött".61 

Az angol—francia csapatok által végrehajtott norvégiai hadműve
letek sikertelensége, a német alakulatok gyors győzelme vegyes nyug
talanságot keltett országszerte, s ez fokozott mértékben átterjedt a 
lengyel menekültekre is. A sárvári táborparancsnok jelentése szerint 
a lengyelek a magyar lakosok között „izgattak" és azt híresztelték, 
hogy „Hitler Magyarországot is agyon fogja nyomni".62 A menekül
tek látva az. események gyors alakulását, úgy ítélték meg a helyzetet, 
hogy a német hadsereg Magyarországot is megtámadhatja, amennyi
ben Hitler érdekei azt megkívánják. A lengyelek az esetleges német 
fogságot mindenáron el akarván kerülni, meggyorsították szökési 
akcióikat. Ez magyarázza, hogy a sárvári táborból május 8-án és 
9-én 223 tiszt és katona szökött meg. Nyilvánvaló, hogy a belügyi 
hatóságok — egyes vezetőinek — „mulasztása" és tudta nélkül a szö
kések nem fordulhattak volna elő, s nem ölthettek volna tömeges 
méreteket.63 

A lengyel emigráció vezetői az angol—francia hadsereg „tétlensége" 
ellenére bíztak nyugati szövetségeseikben — különösen Franciaor
szágban. Az emigráns lengyel kormány, a szervezkedő lengyel had
sereg a francia kormány oltalma alatt tevékenykedett. 1940 májusa 
azonban keserű csalódást okozott a lengyeleknek. A Franciaország
hoz fűződő remények május 10-én szertefoszlottak. A német had
sereg a Benelux államok megtámadásával egyidőben szárazföldön és 
a levegőben totális támadást indított Franciaország ellen. Az ún. 
„furcsa háború" befejeződött, helyette a valóságos háború, a nyugati 
szövetségesek részéről a létért való küzdelem (kezdődött meg.64 

Az evakuációban 1940. május 10-e után változás következett be. 
Míg azelőtt Franciaország volt a végcél, a francia összeomlás után 
Cypruson, illetőleg a francia csapatok megszállta Szíria területén 
gyülekeztek a lengyelek.65 

58 HL. HM. Ein. 21—21—3556—29 116/1940. 
59 HL. HM. Ein. 21—21—3556—27 911/1940. 
60 HL. HM. Ein. 21—21—3556—23 707/1940. 
61 Uo. 
62 HL. HM. Ein. 21—21—3556—27 911/1940. 
63 Uo. 
64 Roberto Battaglva: A másod ik v i lágháború . Budapes t , 1966., 74—75. o. 
65 HL. HM. Ein. 21—21—3558—56 324/1940. — A nagykan izsa i m . kir . ka tona i (lengyel) in

te rná ló t á b o r p a r a n c s n o k s á g je lentése . J egyzőkönyv 1940. jún ius 22. 
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A németek gyors észak-európai és franciaországi sikerei azt a lát
szatot keltették, hogy a német csapatok európai győzelme csak rövid 
idő kérdése. A magyar uralkodó osztály a kül- és belpolitikát is 
aszerint kívánta átalakítani. Az uralkodó osztály elvakult német
barát része elérkezettnek látta az időt rá, hogy Magyarországot vég
leg Hitler szekeréhez kösse. A kormánypárt Imrédi köré csoportosuló 
része a Teleki-kormányt azzal vádolta, hogy nem folytat egyértelmű 
és megbízható németbarát politikát.66 A szélsőjobboldal elégedetlen 
volt a hivatalos külpolitikával annak ellenére, hogy Horthy elisme
réssel nyugtázta a németek norvégiai „eredményeit", Teleki ugyan
ebben az időben „ . . . a belpolitikai gyeplőket az eddigieknél szoro
sabbra fogta . . ."67, s május 20-án írt levelében arról biztosította Hit
lert, hogy „Nemzeti feladatainkat továbbra is a tengelyhatalmak érde
keivel összeegyeztetve akarjuk megoldani".68 

A katonai vezetés fokozatos erősödésével a lengyel menekültek 
mozgási szabadságának csökkentése, a szökések megakadályozásának 
követelése a hadtestparancsnokságok részéről is egyre gyakoribbá 
vált. A budapesti hadtestparancsnokság kifogásolta, hogy a Buda
pesten működő lengyel katonai attasé a menekülteknek ún. „lengyel 
zsoldot" fizet, továbbra is szervezi és irányítja a szökéseket. Felhívta 
a HM figyelmét, hogy az emigráns lengyel kormány budapesti kép
viselőjén keresztül a „magyar állam és a fegyverbaráti viszonyban 
levő államok terhére" Magyarország határain belül ártalmas politikát 
folytat.69 

A katonai vezetés aktivitása érezhető nyugtalanságot keltett a 
lengyel menekültek között. A kaposvári lengyel katonai gyűjtőtábor
ból június 25-én 58 fő katona megszökött. A szökések máshol is gya
koriak voltak". Kiscenk környékén 2 napos harcászati gyakorlat volt, 
amely alkalomból a tüzérség élessel lőtt és ebből az internáltak arra 
következtettek, hogy „már mi is cselekvően beléptünk a háborúba 
és emiatt ők (a lengyel menekültek — L. I.) nem internáltak, hanem 
hadifoglyok lesznek."70 

Baló ezredes a HM 21. osztályának vezetője a HM-be érkező né
met tiltakozások hatására a Külügyminisztériumnak levélben jelezte, 
hogy a lengyelek tömeges szökésének megakadályozására lépéseket 
kívánnak tenni. „ . . . a Küm úr figyelme felhivatott arra, hogy a 
lengyel internáltak tömeges szökéseit a budapesti lengyel követség 
és konzulátus szervezi és készíti elő. A Küm úrral egyben közöltetett, 
hogy ha a szökések tovább is folynak, a legszigorúbb rendszabályok 
fognak az internáltak ellen életbe léptetni."71 

66 Wilhelmstrasse . . . 320. sz. irat 4/91. o. 
67 Wilhelmstrasse . . . 311., 312. sz irat, 480—481. o. 
68 Wilhelmstrasse. . . 318. sz. irat, 488. o. Vö. : Horthy Miklós titkos iratai. Budapest, 

1962., 47. sz. inat. 220. o. 
69 HL. HM. Ein. 21—21—3978—460 419/1940. — A budapesti I. honvéd hadtestparancsnok

ság jelentése a HM. 21. osztályának 1940. július 15. ' 
70 HL. HM. Ein. 21—21—3556—34 614/1940. — A kapuvári m. kir. katonai (lengyel) tábor-

parancsnokság jelentése a szombathelyi Hl. honvéd hadtestparancsnokságnak. 
71 HL. HM. Ein. 21—21—3553—2805/1940. — Ghyczy követ válasziratálban (454/pol—1940.) 

biztosította Baló ezredest, hogy a HM átirat lényegére felhívta a budapesti lengyel ügyvivő 
ügyeimét. 
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A tömeges szökések körülményeinek a kivizsgálásakor a nyomozók 
felháborodva tették szóvá, hogy a katonai nyomozó szervekkel ellen
tétben „ . . . a polgári hatóságok... eddig még a lengyel internáltak 
szökésének előmozdításában részt vett magyar polgári egyének leg
nagyobb részét eljárás alá sem vonták", sőt a hadtestparancsnokságok 
által letartóztatott és fogvatartásra átadott „ . . . tettenént bűnösöket (?) 
állítólag felsőbb rendelkezésre szabadon bocsátották..., amikor a 
hdt. pság a lengyel internáltak szökésének megakadályozása végett 
költséget és munkát nem kímélt. . . , nem találja helyénvalónak a 
polgári hatóságok lassú és engedékeny eljárását. . . a tettenért szök-
tetőkkel szemben."72 

A tömeges szökések 1940 folyamán tovább folytatódhattak. A szö
kések szervezésében és lebonyolításában a felelősség általában meg
állapíthatatlan volt — olvashatjuk a III. hadtestparancsnokság össze
foglaló jelentésében —, „mert a nyomok olyan körök felé vezetnek, 
amelyekkel szemben a rendőrség bizonyos fajta kívülálló körülmé
nyek fennforgása miatt tehetetlen."73 Dr. Antall József, a BM IX. 
osztályának vezetője állásánál és befolyásánál fogva irányítani tudta 
az eseményekeit. A német intervenciókat azonban sokáig figyelmen 
kívül hagyni nem lehetett. A főszolgabíróknak adott általános utasí
tásában — 1940. június 25-én — Antall elrendelte, hogy minden 
menekült, minden nap köteles a táborparancsnok, vagy helyettese — 
táborfelügyelő, községi és körjegyző — által megállapított helyen és 
időben személyesen jelentkezni s saját kezű aláírással a táborban való 
tartózkodást igazolni.74 

A szökések miatt dr. Steifer vezérkari ezredes — Dembinski utóda 
—, a Lengyel Katonai Képviselet vezetője is megtorlásokra számított. 
Steifer ezredes július 2-án kiadott körrendeletben tudatta a táborok 
rangidőseivel, hogy a júniusi tömeges szökésekre való reagálásként 
„újabb szigorítások várhatók a Magyar Katonai Hatóságok részéről."75 

Steifer közölte beosztottaival, hogy a szökéseket részben le kell állí
tani, részben új módon kell megszervezni, annál is inkább, mert 
„A magyar hatóságok véleménye szerint a szökések a régi tervek 
szerint történnek, amelyek lényegesen más helyzethez és szituációhoz 
voltak teremtve." A körrendelet végén Steifer ezredes a rangidősök
től azt kérte, hogy a „lengyel katonák érdekében használják fel sze
mélyes befolyásukat a szökések meggátlása érdekében.. . Figyelni 
kell arra, hogy vendéglátóinknak minél kevesebb bajt okozzunk, és 
minél több hasznot hozzunk." 

Steifer ezredes véleménye szerint a magyarországi táborok bizton
ságát nem szabad feláldozni és veszélyeztetni a meg-megújuló szö-

72 HL. HM. Ein. 21—21—3555—19 583/1940. — A VII. hadtest és a VII. csendőrnyomozó ke
rület nyomozói lengyelszöktető hálózatot lepleztek le. Nagy altábornagy, a VII. hadtestpa
rancsnok jelentése a HM. 21. osztályának, 1940. július 3. 

73 HL. HM. Ein. 21—21—3556—27 911/1940. 
74 Országos Levéltár (továbbiakban OL.) Belügyminisztérium (BM) Altalános iratai 

(Alt.) K 150—IX—9—4013—6700/1939—1941. — A BM Menekültügyi Osztályának utasítása a fő
szolgabíróknak. 

75 HL. HM. Ein. 21—21—4391/1940. szám. nélkül. — „Rangidős tisztekhez" c. körrendelet 
1940. július 2. 
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kési akciókkal, mert a németek nyomására a magyarok szigorító in
tézkedéseket lesznek kénytelenek bevezetni. Tartott attól, hogy a 
megtorló intézkedések hatása nem lesz arányban a megszököttek 
tényleges katonai értékével. Végül is arra a következtetésre jutott, 
hogy azt „őszintén be kell vallanunk, hogy . . . nem egy esetben iri
gyelhetik meg az itteni helyzetünket otthon hagyott családaink".76 

Steifer a már kiharcolt pozíciókat, a lengyelek viszonylagos jólétét 
féltette, vonakodott azt kockára tenni. Ez az álláspont határozott visz-
szalépést jelentett a Dembinski tábornok vezette evakuációs prog
ramhoz képest. A magyar hatóságok magatartásában a német hadse
reg eredményei miatt — félve a német intervencióktól — kétségtelen 
bizonyos változások következtek be. 1940 tavaszától egyre több tábor
parancsnok akadt (pl. a sárvári és a fertőszentmiklósi táborparancs
nok), akik — felsőbb utasításra vagy a németek iránti csodálatukat 
hangsúlyozva — „komolyan" vették a lengyelek őrzését. 

A lengyel menekültek evakuációja a polgári lakosság segítségével 
1940 nyarán—őszén is lehetséges volt. Egész szöktető hálózatokat fe
deztek fel a nyomozók. A csizi, bánrévei és pelsőci kereskedők pol
gári ruhák szerzésével, a gépkocsifuvarozók a szökésben levők szál
lításával segítették a lengyeleket az ország elhagyásában.77 

A polgári lakosok mellett vallási felekezetek, a protestáns és kato
likus egyházak papjai is hathatós segítséget nyújtottak az evakuáció 
lebonyolításához. A püski táborban megszervezett tömeges szökést 
Strudziski lengyel lelkész a püski község magyar plébánosának 
segítségével készítette elő. A szökésekhez szükséges polgári ruhákat 
a püspöki plébánián tárolták és osztották szét.78 A nagycenki lengyel 
táborból való nagyarányú szökésekkel kapcsolatban Czistler István 
lelkész a szökéseket segítő és előkészítő titkos tevékenység gyanú
jába keveredett. Bebizonyosodott, hogy a szökni készülőket anyanyel
vükön tanácsokkal látta el és igyekezett a lengyelek különböző kéré
sének eleget tenni. Tudunk olyan esetekről is, amikor a polgári lakos
ság egyházi épületekben, istentiszteletek alkalmával fejezte ki a len-

76 Uo.; HL. HM. Ein. 21—21—3978—469 560/1940. — „ . . . P . P. starszy obozów powinny 
sobié zdawae sprawie jak dalece takie f akti zorganizowanych masowych i innych ueieczek, 
czy to do kraju czy to panstwo osciennyoh, lub nawet na terén Wegier w poszukiwaniu za 
práca lub lepszymi warunkami bytu, szkodza naszym stosunkom z wladzami wegierskimi, na 
jakie przykrosci narazaja swych wojskowych przelozonych wegierskich, odpowiedzialnych 
za calosc obozów oraz jak szkodliwie moga sie obdic na sprawie polskiej w kraju . . ,Mu-
s-imy dolozyc wszelkioh strán, azeby nasi gospodarze mleli z nami jak najmiej klopotu a 
raczej mozliwie najwlekszy pozytek. Pragnalbym wszystklm wpoic dobrze zrozumianie haslo 
karnosci i uzytecznosei. . ." 

77 HL. HM. Ein. 21—21—3555—19 583/1940. — A VH. honvéd hadtestparancsnokság és a 
miskolci v n . csendőrkerület nyomozati jelentése a HM. 21. osztályának. 1940 első felében 
a táborokban különféle „lengyelszöktető" hálózatot fedeztek fel. Az Ipoly menti táborokban 
a lengyelek evafcuációját a lakosság köréből is támogatták. „ . . . a szökéseket Kántor Fe
renc balassagyarmati lakos a Szent István Társulat budapesti könyvterjesztő cég balassa
gyarmati fiókjának üzletvezetője és egyben bérautó fuvarozó vezette". A csízi, bánrévei ke
reskedők a szökni szándékozó lengyel katonai internáltak részére polgári ruhákat vásárol
tak. „A gépkocsi fuvarozók pedig a szökésiben levő lengyel katonád internáltakat szállították 
Budapestre a lengyel követségre" — olvashatjuk a nyomozati jelentésekben. A VII. csendőr-
kerület nyomozói azt is kiderítették, hogy „Tornaija községben Holéczi Gyula vendéglős 
és autófuvarozó a Pelsöc-i, Jolsva-i és a Csíz-i internált lengyel katonai személyeket szök
tető ottani lakosokkal állt összeköttetésben, kiknek közbejöttével a szökésben levő lengyel 
inernáltakat gépkocsin Budapestre szállították". 

78 HL. HM. Ein. 21—21—3556—34 613/1940. — A székesfehérvári II. honvéd kerületi pa
rancsnokság távirati jelentése a HM. 21. osztályának. 

— 711 — 



gyelek iránti szimpátiáját. Esztergomban például 1940. június 30-án 
a nagymise után — a jelenlevő lengyel menekültekkel együtt — 
a magyar himnusz után a lengyelt is elénekelték.79 Hőgyész község
ben 1940. október 8-án a mise után a lengyel himnuszt együtt éne
kelték a lengyelekkel,80 de más helységekben is voltak hasonló esetek, 
amelyek a lakosság lengyelbarátságát reprezentáltak. 

A Lengyel Katolikus Egyház Magyarországra menekült képviselői is 
felismerték feladataikat és lehetőségeiket, azt, hogy segíthetik a len
gyel hadsereg francia, majd brit területen való megszervezését. A ka
tolikus papok zöme tudatosan vállalta illegális szerepét és feladatait, 
amivel bizonyságot tettek arról, hogy a maguk módján hozzá kíván
nak járulni a fasizmus elleni harchoz, jóllehet mindezt a nyugati ha
talmakkal — a Szovjetunió nélkül — való szövetségben gondolták 
megvalósítani. 

A Lengyel Katolikus Lelkipásztorság (Katolickie Duszpasterstwo 
nad Uchodzami Polskimi na terenie Królestwa Wegier) a magyar tá
bori püspökség támogatásával a Honvédelmi Minisztérium engedélyé
vel — felnőttoktatás és továbbképzés céljából — a katonai és polgári 
táborokban működő Katolikus Szabad Egyetemet létesített. A tanfo
lyamon más hasznos ismereteken kívül nyugati nyelveket, nemzetközi 
jogot, rádiótechnikát — magas óraszámban — oktatták, amely nyil
vánvalóan katonai célokat is szolgált, mert felvértezte a szökésre 
parancsot kapó katonák ezreit a szükséges nyelvi és jogi ismeretekkel. 

A lengyel menekült katonák tisztjeik vezetésével vasárnaponként 
a helybeli templomokat látogathatták. Az istentiszteleteken való meg
jelenést tömegesen használták fel szökésekre, amire a hatóságokj ia-
mar felfigyeltek. A nyomozati jelentések szerint: „Ha egész héten 
nincs is a táborból szökés, a városban tartott istentiszteletek után 
mindig vannak szökések."81 Czerwinski lengyel polgári lelkész az 
ipoly-hídvégi táborban mise közben a Franciaországba való szökésre 
szólította fel lengyel hallgatóságát: „meddig lesztek ti még itt, miért 
nem vagytok már régen Franciaországban? Minden jó hazafinak ott a 
helye".82 A szervezett szöktetésben való részvétel — jogos — vádjá
val illették Stanislaw Laski lelkészt és társait, akik ellen az az alapos 
gyanú merült fel, hogy kapcsolatban vannak a lengyelországi ellen
állási mozgalommal és, hogy a garanyi táborból a lengyel menekülte
ket tömeges szökésre bírják.83 

A HM a tömeges szökések megakadályozására — de legalábbis 
mérséklésére — törekedett. A táborőrség számszerű növelését, vas
utak és utak fokozott ellenőrzését helyezte kilátásba. A párizsi lengyel 
kormánynak küldött magyarországi helyzetjelentés szerint „mindezek 

79 HL. HM. Ein. 21—21—3553—943/1940. 
80 HL. HM. Ein. 21—21—3727—59 130/1940. 
81 HL. HM. Ein. 21—21—3977—402 694/1940. — A m. k i r . k o m á r o m i k a t o n a i (lengyel) in 

te rná ló t á b o r p a r a n c s n o k s á g je lentése a HM. 21. osz tá lyának Tadeusz Gajda lengyel t ábor i 
lelkész t evékenységérő l . 

82 HL. HM. Ein. 21—21—3555—19 853/1940. — A VII. honvéd had te s tpa rancsnokság 1958. 
sz. táv i ra t i je lentése a HM. 21. osz tá lyának . 

83 OL. BM. Alt. K 150 IX—9—4024—238/1939—1940. — A m. k i r . Honvéd Vezérkar főnöké
nek bizalmas je lentése a be lügymin isz te rnek . 
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dacára a táborokból Budapestre való szökés lehetséges és az evakuá-
ció az utolsó napokban sem csökkent. . ., (mert) a Belügyminisztérium 
és a rendőrség nem nehezítik meg az evakuációs munkát".8 4 A je
lentés megemlíti, hogy a HM beleegyezne a táborokból napi 1—2 fő 
szökésében, de ezt az emigráció nem fogadhatja el, mer t a „végtelen
ségig meghosszabbítaná az evakuációt és demoralizálná a legénységet". 

Nagy altábornagy a lengyel katonák szökésének meggátlása érde
kében végzett hatósági munkát lassúnak és eredménytelennek ítélte. 
Véleménye szerint polgári — néha katonai — hatóságok tessék-lás
sék eljárásából tetemes „erkölcsi kár" származott. Ezért javasolta, 
hogy a lengyel menekültek szökését elősegítő polgári személyeket a 
polgári hatóságok késedelem nélkül tartóztassák le és rövidített eljá
rással szigorúan büntessék meg, a szökéseket következetes hatósági 
szigorral kell megakadályozni.83 

A polgári hatóságok „lassú" munkája mellett egyes katonai tábor-
parancsnokságok később is elnéző, a szökéseket elősegítő magatartást 
tanúsítottak. Rosner Kálmán századost a I. hadtestparancsnokság fe
nyítésben részesítette, mert a tiltó rendelkezések ellenére Molenda 
lengyel őrnagy és tiszttársai részére — szabályellenesen — szabadsá
got engedélyezett, ami tömeges szökésre vezetett.86 Az új dörögi 1. 
számú m. kir. lengyel műszaki munkásszázad ómagyar parancsnoka 
mentegetőzve kérte a lengyel katonákat, hogy a rendszeres szöké
seikkel ne okozzanak kellemetlenséget a magyar katonai hatóságok
nak, mert „egy baráti nemzet fiai nem hozhatnak ennél fogva min
ket, mint barátokat oly helyzetbe, amelyben mi, a mi eskünkkel fo
gadott kötelezettségeinket meg kell, hogy szegjük"87 

A lengyel katonák evakuációja 1940 első felében rendkívül eredmé
nyes volt. A lengyel követség és 'konzulátus, a Lengyel Katonai Kép
viselet a magyar hatósági és társadalmi szervek közötti együttmű
ködés eredményeképpen több mint 40 ezer lengyel katonát sikerült 
kijuttatni az országból. Mindez nem maradhatot t titokban. Erdmanns-
dorff budapesti német követ 1940. augusztus 9-én a Külügyminisz
tériumban közölte, hogy a német kormány értesülései szerint ,,a 
lengyel árnyék kormány az összes 40 éven aluli katonaköteles len
gyel menekülteket Magyarországról, Jugoszláviából, Romániából és 
Görögországiból, Bulgárián és Törökországon át a Cyprus szigetekre 
és Palesztinába akarja evakuálni. Az internált katonaköteles lengyel 
menekülteket kétségtelenül az angol hadiszolgálatban akarják felhasz
nálni".88 A vezérkari főnökség felhívta a Belügyminisztérium figyel
mét a lengyel szökések okozta külpolitikai bonyodalmakra. 

84 HL. HM. Ein. 21—21—3558—23 695/1940. — Dr. Kornaus alezredes jelentése a párizsi 
lengyel kormány honvédelmi miniszterének 1940. V. 13. A jelentés szerint 1939. szeptember 
20—1940. március 29-ig 8670 fő, 1940 márciusban 3967 fő, áprilisban 4461 fő, május 1-től 11-ig 
1469 fő, összesen 18 567 katona evakuált. A szám nem lehet teljes, mert írásos feljegyzést sok 
esetben nem is készítettek. 

85 HL. HM. Ein. 21—21—3555—19 583/1940. — A miskolci VEI. honvéd hadtestparancsnok
ság és a miskolci Vtl. csendőrkerületi parancsnokság nyomozati jelentése a HM. 21. osz
tályának. 

86 HL. HM. Ein. 21—21—3556—36 242/1940. — A budapesti I. honvéd hadtestparancsnokság 
jelentése a HM 21. osztályának. 

87 HL. HM. Ein. 21—21—3556—29 084/1940. 
88 HL. HM. Ein. 21—21—3553—4196/1940. 
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A vezérkar 2/D osztálya a német kormány kérését támogatva a hon
védelmi minisztertől azt kérte, hogy „a Magyarországon tartózkodó 
katonaköteles lengyel menekülteknek kiutazása minden eszközzel 
megakadályoztassék".89 A hónapok óta várt német demarche „későn" 
érkezett. A katonailag legértékesebb menekültek a légierő, páncélos 
és légvédelmi alakulatok jól kiképzett tisztjei és katonái evakuációja 
a német tiltakozó jegyzék megérkezte — 1940. augusztus 9. — előtt 
lényegében befejeződött.90 A lengyel katonák szökését előkészítő és 
szervező megbízottak egy részét 1940 nyarán letartóztatták. Orlowski 
budapesti lengyel követ (augusztus 13.) felkereste a vezérkar főnökét, 
hogy a letartóztatott lengyel diplomaták és katonák szabadlábra he
lyezésében a segítségét kérje. A vezérkar főnöke — általános meg
lepetésre — a HM-ibe írott levelében „tekintettel az ál taluk. . . be
töltött (!) diplomáciai jellegű megbízatásra", a fogvatartott lengyel 
megbízottak [Alfred Krajewski követségi titkár, (Oohnal) Józef Kor-
naus vezérkari ezredes, követségi futár és Tadeusz Bastgen őrnagy, 
követségi tisztviselő] szabadon bocsátását javasolta. Orlowski követ 
ugyanakkor Ígéretet tett rá: amennyiben a szabadon bocsátásra sor 
kerül, a három „követségi alkalmazott" elhagyja az ország területét.91 

A lengyel követség katonai attaséja — Jan Emisarski ezredes — 
és Dembinski tábornok távozása után az evakuáció üteme lelassult. 
Egyrészt azért, mert a katonakorú lengyel férfiak zöme eltávozott az 
országból, másrészt az evakuációt szervezők vezérkara szintén el
hagyta Magyarországot. Steifer ezredes — Dembinski utóda — a 
helybenmaradás elvét vallotta, munkatársait is igyekezett a magyar 
hatóságokkal való együttműködésre bírni. 

Ennek ellenére a táborokból való szökések 1940 őszén is folytatód
tak, de az esetek többségében már nem külföldre. Sok lengyel katona 
a viszonylag rossz elhelyezési körülmények miatt a katonai táborok
ból megszökött. Katonai mivoltukat letagadva polgári táborokba 
kérték felvételüket, vagy egyszerűen a mezőgazdasági munkák alkal
mával szerzett ismeretségüket felhasználva egyéni gazdáknál és kis
iparosoknál próbáltak szállást és munkát találni. 

A váci lengyel műszaki munkásszázad táborából történő szökések 
kivizsgálásakor kiderült, hogy a lengyelek a Magyar—Lengyel Mene
kültügyi Bizottság útján — ahol álnevet vallottak be, igazolványt és 
vasúti jegyet kaptak —, s valamelyik polgári táborba helyezkedtek 
el. A polgári táborokba való átáramlás okát az I. hadtest parancsnok
sága — Horvai tábornok — abban látta, hogy a polgári táborokban 

89. Uo. 
90" HL. HM. Ein. 21—21—3553—23 695/1940. — Dr. Jan Komaus alezredes jelentése a párizsi 

lengyel kormánynak. A lengyel katonai vezetők szükségesnek tartották a törzstisztek Fran
ciaországiba "való kijuttatását mert „nagy az elégedetlenség közöttük és igen sok értékes tiszt 
van még (Magyarországon — L. I.), akik későn lépték át a határt". A lengyelek szerint azo
kat a lengyel katonakorú férfiakat, akik katonai szolgálatra nem felelnek meg, Magyaror
szágon kell visszatartani. Ennek szellemében sorozták és indították útnak a magyarországi 
lengyeleket előbb Franciaországba, majd angol és francia fennhatóságú területekre. 

91 HL. HM. Ein. 21—21—3557—36 257/1940. — Az 1. honvéd kerületi parancsnokság hír
szerző és kémelhárító alosztály jelentése a HM. 21. osztályának. Dohnál József (dr. Jan Kor
naus) vezérkari ezredest 1940. július 5-én elfogták. [Lásd HL. HM. Ein. 21—21—3555—23 695/ 
1940. I. hdt. pság 43 190. sz./eln. H—1940. ; HL. HM. Ein. 21—21—3557—47 110/1940. (58/küm. pol.— 
1940. és (3888) pol—19440.1 
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sokkal nagyobb a mozgási szabadság és a menekülteket semmiféle 
korlátozó intézkedés nem érintette. Horvai tábornok szerint a Ma
gyar—Lengyel Menekültügyi Bizottság tudatosan, vagy jóhiszeműen 
elősegítette a menekültek önhatalmú átminősítését, mert a jelentkezők
nek a bediktált adatokról hivatalos írást adott. A váci táborparancs-
nokság „K" tisztje szerint a polgári táborok — főszolgabíró, jegyző 
— parancsnokai „bűnös mulasztásokat" követtek el, mert a menekül
tek felvételénél „felületes" eljárást tanúsítottak.92 

Az ország területén ezrével éltek olyan lengyel menekültek, akik 
sem polgári, sem katonai táborban nem voltak nyilvántartva. A HM 
21. osztálya ennek megakadályozására olyan rendelet kiadását ter
vezte, mely a polgári lakosságnak megtiltaná a menekültek — katonai 
hatósági — engedély nélküli alkalmazását.93 

1941 elején a lengyel szökések megakadályozása érdekében a VKF a 
legszigorúbb intézkedések életbe léptetését kérte a HM-től. A polgári 
táborokban levő 18—42 év közötti férfiak összegyűjtését és katonai 
táborokban való elhelyezését tervezték, annak érdekében, hogy a 
folyamatos szökések „végleg" megszűnjenek. A tapasztalat szerint a 
szökések nagy része úgy bonyolódott le, hogy a szökésre parancsot 
kapott katonák „ . . . előbb a kat. (onai) táborból polgári táb. (orba) 
szöknek, onnan aztán «láthatatlan kezek» tovább vezetik őket." A ter
vezett intézkedés végrehajtására nem került sor egyrészt azért, mert 
a katonai szolgálatra legértékesebb lengyel emberanyag 1941 őszéig 
elhagyta az országot, másrészt a tervezet — a lengyel katonák munka
vállalásai miatt — ésszerűtlennek bizonyult.94 

A szökéseket 1941 tavaszán már különös gonddal és körültekintéssel 
kellett megszervezni. A győri lengyel fiókkórház orvosai az összes 
magyarországi lengyel táborral sűrű levelezésben állottak. A kórházból 
a rangidős tisztek útján közvetítették az előzetes szökési parancso
kat. A vámosmikolai táborparancsnok szerint a szökésre kijelölt mű
szaki képzettségű tiszteket kórházba rendelték és a kórházban kapták 
meg a további utasításokat. „Azok az internáltak, akik a szökésre való 
felhívást elfogadják..., éjjel gépkocsin Budapestre szöknek. Buda
pesten menedéket nyújt számukra a Magyar—Lengyel Diák Egyesület 
Szervita téri helyiségében addig az időpontig, amíg a további paran
csot az indulásra meg nem kapják." Azokat, akik a szökésre való fel-

92 HL. HM. Ein. 21—21—4387—2765/1940. — A váci m. kir. katonai (lengyel) műszaki 
munkásszázad-parancsnokság jelentése a HM. 21. osztályának. 

93 HL. HM. Ein. 21—21—3558—66 922/1940. — Az m. kir. székesfehérvári II. honvéd had
testparancsnokság jelentése a HM. 21. osztályának. 1940. november 7. 

94 HL. HM. Ein. 21—21—3558—66 929/1940. 1941. január 11. — A lengyel menekültek pol
gári táborai formálisan nem voltak táborszerűen megszervezve, csupán az ellátás, nyilván
tartás miatt képeztek „táborokat". A polgári menekültek döntő többségét bérelt lakásokban, 
albérlőként szállásolták el a magyar lakosság között. A csendőrkerületi parancsnokságok 
több ízben is javasolták a polgári menekültek elhelyezését szogáló épületek bekerítését. Meg
valósítását dr. Antall József — anyagi okokra hivatkozva — több alkalommal megtagadta. 
[OL. BM. IX—10—4019—10 757/1944. (1941. június 23.)] Ugyanakkor Schindler Szilárd altábor
nagy a HM földi főcsoportfőnöke 1941 közepén elrendelte, hogy a családtagjaikkal együtt élő 
lengyel tisztek — rangra való tekintet nélkül — „írásban adott becsületszó" mellett a táboron 
kívül lakhatnak és elienőrzésmentesen élhetnek az adott helységben. [HL. HM. Ein. 21—21— 
4389—26 407/1941.; Vö. HL. HM. Ein. 21—21—5705—550 399/1942. A m . Csendőrkerületi parancs
nokságnak a Szulc Lucián lengyel alezredes elleni nyomozási jegyzőkönyve. Bizalmas. Szom
bathely, 1942. október 29.] / 
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szólításnak nem tettek eleget, a lengyel tisztek kiközösítették, sőt 
büntetéssel sújtották. Az olyan betegeket rendszerint előzékenyen 
fogadták, akik felgyógyulásuk után hajlandók voltak megszökni.95 

A későbbiekben beigazolódott, hogy a lengyel táborok rangidős 
tisztjeihez rendszeresen' titkos rendeletek és utasítások érkeztek, ame
lyek meghatározták, hogy mely korosztálybeli tisztnek kell meg
szökni.96 A lengyelek között 1941 februárjában elterjedt az a hír, hogy 
Romániához hasonlóan Magyarországon is kiszolgáltatják a lengyel 
menekülteket a németeknek.97 Ennek tudható be, hogy 1941. február
ban országosan fokozódtak ia szökések és szökési kísérletek. A néme
tektől való félelem mellett a szökések gyakoriságát befolyásolta az is, 
hogy 1941. márciusban a lengyel táborokban elhíresztelték, hogy „a 
mozgósított Jugoszlávia egyes tényleges lengyel tiszteket saját hadse
regébe átvesz".98 Ezzel magyarázható az is, hogy a Fertőszentmiklós
hoz tartozó Bregencz-majori lengyel táborból 1941. március közepén 
tömeges szökést hajtottak végre.99 Ugyanebben az időpontban a kis-
kunlacházai, a rákoscsabai táborokból is tömeges szökéseket észlel
tek.100 A szökéseket nem volt nehéz megszervezni és végrehajtani, 
mert a lengyel tisztek írásban adott becsületszó mellett a tartózko
dási helyükön szabadon mozoghattak. A kiskunlacházai táborparancs
nok szerint „Steifer lengyel ezredes olyan nyilatkozatot küldött, hogy 
ez a becsületszó nem kötelezi az illetőket annak betartására, ha az 

95 HL. HM. Ein. 21—21—4388—14 530/1940. — A városmikola i m. k i r . ka tona i (lengyel) 
in te rná ló t á b o r p a r a n c s n o k s á g je len tése a HM. 21. osz tá lyának. 

96 HL. HM. Ein. 21—21—4388—13 006/1941. — A városmikola i m. kir . k a t o n a i (lengyel) in
t e rná ló t á b o r p a r a n c s n o k s á g je lentése a HM. 21. osz tá lyának. A lengyel el lenállási mozga lom 
futárszolgálata Magyarországon keresz tü l bonyol í to t t a le t evékenységének egy részét. Ma
gyarországi „he lységekben cserél ték k i a megszál l t országokból és a külföldi központokból 
származó tá jékoz ta tóka t , a n y a g o k a t , p a r a n c s o k a t . . . Magyarországon , Budapes ten ke resz tü l 
vezetet t (londoni) a lengyel emigrációs k o r m á n y missz ionár iusa inak útja, ak ik fontos u tas í 
t á soka t (különböző igazolványokat , pénzt s tb . — L. I.) vi t tek a lengyelországi el lenállási 
mozgalom vezetőségének. A magyaro r szág i lengyel menekü l t ekke l foglalkozó lengyel szerzők 
(Bieganski és Filar) szerint a Lengyel Hadse reg Vezé rka rának II . osztálya sajá t futár jaival 
ta r to t ta a kapcso la to t a magya ro r szág i lengyelekkel . Bieganski szer int 1943 m á j u s á b a n Si-
kor sk i t á b o r n o k p a r a n c s á r a a „Liszt" fedőnevet viselő (magyarországi) ka tona i bázis t a 
Honi Hadsereg lengyelországi főparancsnoka a lá rendel ték . J a n Korkozovicz ezredes h iva ta 
losan is m e g k a p t a a Honi Hadsereg Egységei (OAK) p a r a n c s n o k á n a k címét. A magyarország i 
l engye leknek azt a szerepet szán ták , hogy — szükség szer int — segítsék a m a g y a r el lenállási 
mozgalom (tervezett) fegyveres felkelését. Ha e r r e n e m ke rü lne sor, a k k o r az let t volna a fel
ada tuk , hogy amiko r „a szövetséges erők a lengyel c sapa tokka l együt t pa r t raszá l lnak a Ba l 
kánon és megkezdik e lőre törésüke t Északra . . . Ebben a he lyzetben a Honi Hadsereg m a 
gyarországi egységeinek fe ladata az adott körze t megszál lása és biztosí tása volt a szövetsé
ges e j tőernyősök részére" . [Cz. Churscin&ki: a h á b o r ú éveiben. Lengyelország 1972. 11. (119) 
sz. 21—22. o. Lásd még Gellért Gábor: Lázas n y á r . Budapes t , 1967., 120—126. o.; HL. HM. Ein. 
21—21—4390—789 662/1941. HL. HM. Ein. 21—21—3554—13 487/1940.] — A lengyel ellenállási mozga
lom különböző h í reke t k a p o t t a magyarország i lengyel szervezetek közvet í tésével és infor
mác ióka t a londoni lengyel k o r m á n y n a k . 

97 HL. HM. Ein. 21—21—4388—14 523/1941. — A rákoscsaba i m. k i r . ka tona i (lengyel) in
t e rná ló t á b o r p a r a n c s n o k s á g je lentése a HM. 21. osz tá lyának . ; HL. HM. Ein. 21—21—4388— 
16 609/1941. / 

98 HL. HM. Ein. 21—21—4388—16 609/1941.; HL. HM. Ein. 21—21—4388—19 613/1941. — A 
budapes t i I. honvéd had t e s tpa r ancsnokság je len tése a HM. 21. osz tá lyának . 

99 HL. HM. Ein. 21—21—4388—21243/1941. — Bregencz-^major i lengyel táborból 1941 t a 
vaszán tömeges szökések t ö b b a lka lommal megismét lőd tek . A t á b o r m a g y a r p a r a n c s n o k a — 
B á r á n József főhadnagy — a „s ikeres s zökések" okát a „ t ábo r h iányos óvóberendezésén 
k í v ü l " főleg az őrszemélyzet csekély l é t számában ta lá l ta meg. (216 fő lengyel k a t o n á t vá l tá 
s o k b a n 12 fő m a g y a r őr legénység „őrizte".) B á r á n főhadnagy szerint az őrszemélyzet közö t t 
o lyan egyének is vannak , ak ik „minden fegyveres szolgálatra te l jesen a lka lma t l anok" . A t á 
b o r p a r a n c s n o k s á g szerint mindehhez a há t r á l t a tó kö rü lményhez „hozzájáru l az i t teni k ö r 
n y é k e n l evő fa lvak l a k o s s á g á n a k az a tu la jdonsága , hogy a szökö t t l engye leke t befogadja 
és engedély né lkül használ ja m u n k á r a és bármifé le hivatalos közegek elől e l tüntet i és így 
a k ö r n y é k e n levő összes c sendőrőrsöknek a külszolgála t i m u n k á j á t megakadá lyozzák . " 

100 Uo. / 
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illetők azzal a céllal szöknek meg, hogy az angol hadsereggel együtt 
harcoljanak a németek ellen".101 Az 1941. februári és márciusi szö
kések központi előkészítését látszik igazolni az a tény is, hogy Sawicki 
tábornok ugyanebben az időben — 1941. március 16-án — szökött 
meg.102 Sawicki tábornok eltávozását a magyar hatóságok megnyug
vással vették 'tudomásul, annál is inkább, mert úgy vélték, hogy „ve
szélyes" embertől szabadultak meg. 

A hatóságok fellélegzése nem volt ok nélküli. A Belügyminiszté
rium, de maga Keresztes-Fischer sem akarta, hogy a Magyar—Lengyel 
Menekültügyi Bizottság működése „túlzott mértékben" önállósuljék. 
A németbarát körök nyomására a bizottság működését nem korlátoz
ták ugyan, de jelentős mértékben meggyengítették. Salamon Rátz 
Tamást, a Magyar—Lengyel Menekültügyi Bizottság titkárát, a szö
kések egyik fő szervezőjét az 1941. XVII. te. megsértése miatt őri
zetbe vették. Bűnösségét nem ismerte be, de jegyzőkönyvi tanúvallo
mások és „tárgyi bizonyítékok alapján" a szökések szervezésében 
játszott szerepe nyilvánvalóvá vált.103 A vizsgálat során Salamon Rátz 
ellen olyan tárgyi bizonyítékok is felszínre kerültek, amelyek „a 
katonai hűtlenség" tényállását is kimerítették. Salamon Rátz Tamás
sal egyidőben letartóztatták Alfonz Siminski-t, aki a nyomozó ható
ságoknak beismerte, hogy részt vett a lengyel menekültek szöktetésé-
ben, hamis igazolványokat állított elő. Siminskit „bűnsegédi bűnré
szesség" miatt az „m. kir. ügyészség ötös tanácsának" figyelmébe 
ajánlották. Letartóztatták még Henryk Slawikot és Stefan Pawlikot, a 
Komitét Obywatelski elnökét és tagját, valamint dr. Seider Vilmost, 
az evakuáció magyar patrónusát is.104 

A VKF D. alcsoport a letartóztatásokat 1941. március 6-án foga
natosította. A londoni rádió március 18-án angol, lengyel és magyar 
nyelven ismertette a magyarországi lengyel emigrációt ért sajnálatos 
eseményt. Közben az „őrizetbevételekről német részről is értesítést 
szereztek". A magyar hatóságok a németek erőteljes tiltakozása kö
vetkeztében Salamon Rátz Tamást 6 hónapi börtönbüntetésre ítélték. 

A lengyel menekültek között — 1941 tavaszán — tapasztalt nagy
fokú nyugtalanság Hitler balkáni politikájával volt összefüggésben. 
Január 8-án Vörnle külügyminiszter-helyettes és Werkmeister, a 
budapesti német követség tanácsosa közötti megállapodás értelmében 
a Magyarország területén a német hadsereg ellátására — német sze
mélyzettel — katonai raktárakat létesítettek. A háborús előkészületek 
Bárdossy külügyminisztersége alatt erőteljesen fokozódtak. Magyaror-

101 HL. HM. Ein. 21—21—4388—19 613/1941. — A kiskunlaoházai m. kir. katonai (lengyel) 
internáló táborparancsnokság jelentése a HM 21. osztályának. 

102 HL. HM. Ein. 21—21—4388—17 408/1941. 
103 OL. BM. Alt. K. 150. IX—15—4025—40 359/1941. ; Maros László: Hadifogoly szöktetés 

a néme tek h á t a mögöt t . Üj Magyarország . — 1945. ok tóber 9. Sa lamon Rátz T a m á s min t a 
Magyar—Lengyel Menekü l tügy i Bizottság t i t k á r a ezer s z á m r a gyá r to t t a azoka t a pap i roka t , 
ame lyekke l a m e n e k ü l t t á b o r o k lakói fe lu tazha t tak Budapes t r e . 

104 OL. BM. Alt. K. 150—IX—15—4025—40 359/1941—1944. — H e n r y k Slawik, Stefan Pawl ik 
és dr . Seider Vilmos a (kihallgatások so rán m i n d e n t t agad t ak . A „ te rhe lő t anúva l l omások és 
a házku ta t á sok során előtalál t t á rgy i b izonyí tékok a lap ján az 1941. XVIII. t e . 2. § (személyes 
s zabadságuknak kor lá tozásáva l felügyelet a l a t t t a r to t t l engye lek szöktetése) és a 10. § (ha
misí tot t vagy m á s n é v r e szóló út levél k iá l l í tása és m á s o k n a k haszná l a t r a való á tadása) 
megsér tése a lap ján e l járás t ind í to t tak el lenük. 
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szagon keresztül jelentős német katonai csapattestek érkeztek Romá
niába és Bulgáriába. Bulgária csatlakozott a háromhatalmi egyezmény
hez, március 1-én a Filov-kormány hozzájárulásával német csapatok 
szállták meg Bulgária jelentősebb városait.105 

A lengyel „evákuációs" útvonalak lassan német ellenőrzés alá ke
rültek. Jugoszlávai szuverenitásának napjai is meg voltak számlálva. 
Hitler Jugoszláviát előbb be akarta olvasztani a „tengelybe", mivel 
ez nem sikerült, elhatározta, hogy — Csehszlovákiához hasonlóan — 
megoldja a jugoszláv — és egyúttal a balkáni — kérdést is. 

A balkáni német befolyás gyors növekedéséből a lengyel menekül
tek képviselője arra a következtetésre jutott, hogy a Jugoszlávián, 
Bulgárián és Görögországon keresztül vezető „szökési útvonal" Ju
goszlávia elleni német támadás esetén járhatatlanná válik vagy meg
szűnik. Románia már 1939 októberétől kezdődően barátságtalan ma
gatartást tanúsított a lengyel menekültekkel szemben. Franciaország 
összeomlásáig Jugoszlávián — részben Oloszország — kikötőin keresz
tül áramlottak a lengyelek nyugatra. Olaszország hadba lépése, Fran
ciaország kapitulációja után ez az útvonal lényegében megszűnt. Ez
után Jugoszlávián keresztül, Bulgária és Görögország — Törökország 
— érintésével folyt az evakuáció Cyprusra, Szíriába, Palesztinába és 
egyes afrikai angol támaszpontok irányába. 

A német csapatoknak Bulgáriába való bevonulása arra figyelmeztette a 
magyarországi lengyel emigráció vezetőségét, hogy a még járható ju
goszláv—görög „folyosó" igénybevételével minél több — katonailag 
értékes — emberanyagot mentsen ki a magyarországi menekülttábo
rokból. 

A jugoszláv kormány 1941. március 25-én aláírta a háromhatalmi 
egyezményhez való csatlakozást. Másnap a Cvetkovič-kormányt a 
tömegek elsöpörték. A német hadsereg — Magyarország területén 
keresztül — Jugoszlávia megtámadására készülődött. Teleki személy 
szerint is válaszút elé került. A vezérkar, a németekkel együttmű
ködve, a német hadsereg támadásával egyidőben akart akciót indí
tani Jugoszlávia ellen.106 Teleki a nyugati hatalmaknál puhatolózott. 
Barcza londoni magyar követ információi szerint „a német csapatok
nak magyar területről végrehajtott támadása esetén Anglia megsza
kítja a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal, a magyar hadse
reg támadó fellépésekor pedig hadat üzen Magyarországnak".107 

A Teleki által megszemélyesített „kettős" politika csődöt mondott. 
Magyarország minden figyelmeztetés ellenére — Németország csat
lósaként — részt vett Jugoszlávia, majd nem sokkal később a Szovjet
unió ellen indított hadműveletekben. Az ország új megpróbáltatások 
elé került, amely kihatással volt a lengyelekkel szemben alkalmazott 
politikára is. Egy azonban változatlan maradt: a lengyelek képezték 
továbbra is a nyugatiak felé való esetleges közeledés — nem egyet
len, de egyik jelentős bázisát. 

105 A. I. Puskás: Magyaro r szág a m á s o d i k vi lágháborúiban. Budapes t , 1971., 104. o. 
106 Juhász Gyula: Magyaro r szág külpol i t iká ja 1939—1945. Budapes t , 230. o.; M. I . Sze-

mirjaga: Antifasiszta népfelkelések. 1941—1945. Budapest, 7—8. o. 
107 Uo. 231—232. O. 
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Az evakuácie számadatairól különböző források állnak rendelkezé
sünkre. Az evákuáció lengyel szervezői és irányítói, ha számszerint 
nyilvántartották is az evakuált katonai és polgári személyeket, pontos 
számadat azért sem állhat rendelkezésünkre, mert az evákuáció kez
detben félhivatalos, majd titkos volt. A magyar honvédelmi miniszter 
1943-ban egy szélsőjobboldali politikusnak a parlament egyik ülésén 
„kénytelen volt beismerni, hogy 70 ezer lengyel katona vonult át 
Franciaország felé."108 

Antall több mint 110 ezer főre becsülte a Magyarországról eva
kuált lengyel állampolgárok számát.™9 Dernői Kocsis László könyvé
ben szintén 110 ezerre tette az „idők folyamán", azaz 1939 szeptem
bertől 1942-ig Magyarország területéről eltávozott lengyelek létszá
mát.110 

A Magyarország területére menekült lengyel katonák és katona
korú polgári egyének angol és francia területekre szökve a nyugaton 
megszervezett lengyel csapatok jelentős részét alkották. Ezek a len
gyel egységek harcoltak Anglia védelméért, az észak-afrikai Tobruk-
nál, a nyugati fronton, Belgiumban és Monte Cassinónál. Harcukkal 
hozzájárultak a fasizmus vereségéhez. 

108 Juhász Gyula: A Teleki-kormány külpolitikája 1939—1941. Budapest, 1964., 26. o. 
109 Uo. 
110 Dernői Kocsis László: Bajcsy-Zsilinszky Endre. Budapest, 1966., 102. o. 
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A SZABADSÁG ÚTJÁT VÁLASZTOTTAM 

(VISSZAEMLÉKEZÉS) 

SZÁSZ FERENC* 

1943 elején Sátoraljaújhelyről, ahol határvadász zászlóaljparancs
nok voltam, berendeltek Kassára, a VIII. hadtestparancsnoksághoz 
ezredesi vizsgára. Ez a számonkérés két részből állt: az első rész 
háromnapos hadijáték volt a szobában, a második rész — szintén 
háromnapos — a terepen játszódott le. Az ezredesi vizsga számomra 
azért volt érdekes, mert ekkor hallottam először komoly formában a 
Vörös Hadseregről és annak harci értékéről. 

1943. május 1-én előléptettek ezredessé és júniusban kineveztek a 
kassai, majd 1944. január 1-én a szegedi 9. gyalogezred parancsno
kává. A 9. gyalogezred Horthy házi ezrede volt. 

1944 nyarán ezredemmel kikerültem a keleti arcvonalra — Gali-
ciába —, ahol a hadosztály és a hadtest német alárendeltségben a 
Kárpátok előterében rendezkedett be védelemre. Az állások támpont-
szerűén voltak kiépítve, a támpontok hézagait aknákkal és drótakadá
lyokkal zárták le, melyeket géppuskák tüze hosszantozott. Velünk 
szemben a szovjet csapatoknak csak magaslatokon elhelyezett előőr
sei voltak. Közöttük a terep teljesen üres volt. 

A harcoló csapatok kilométerekkel hátrább, a védelem mélységé
ben szállásőrségek oltalma alatt pihentek. Védőállásaik kiépítését fe
leslegesnek tartották, mert jól tudták, hogy a németeknek és nekünk 
annyi erőnk sincs, hogy egy valamire való támadást meg tudtunk 

* SZÁSZ FERENC (Siménfalva, 1896.) ny. vezérőrnagy. A soproni 3 éves katonai főreál is
kola, majd a Ludovika Akadémia egyéves tanfolyamának elvégzése után, 1916 augusztusá
ban hadnaggyá avatták. Előbb az orosz, majd az olasz fronton századparancsnok. Többször 
sebesült, többször kitüntették, 1918-ban Budapesten az államrendőrségi karhatalomnál szol
gált. A Tanácsköztársaság idején a Vörös Vasas Hadosztály egyik zászlóaljparancsnoka. Utób
biért internálták Romániába. Visszatérése után átvették a magyar királyi honvédségbe. 
Előbb Dunavecsén a kiegészítő parancsnokságon, majd a határőrségnél, a harmincas évek 
közepétől pedig a szegedi 9. honvéd gyalogezrednél szolgált. 1943. május 1-én előléptették 
ezredessé, 1944. január 1-én ezredparancsnokká nevezték ki. 1944 nyarán ezredével a frontra 
vonult, ahol november elején végrehajtotta a visszaemlékezésben leírt átállást. A felszaba
dulás után előbb az 5. (szegedi) hadosztály parancsnoka, majd a szombathelyi 3. és 1946-tól 
1948 végéig a debreceni 4. honvédkerület parancsnoka. Ekkor nyugállományba helyezték 
(50%-os rokkantként), majd rendfokozatától — indokolást mellőzve — megfosztották. 1956 nya
rán rehabilitálták. 1948-tól 1972-ig különböző vállalatoknál mint fizikai munkás, majd mint 
tervező dolgozott. 1970-től nyugdíjas. (A szerk.) 
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volna indítani. A szovjet előőrsök azonban megerősítették állásaikat. 
Ezek ellen — fogoly szerzés céljából — több vállalkozást hajtottunk 
végre: eredménytelenül. Mi viszont jelentős veszteségeket szenved
tünk. Egy alkalommal egyik századunk hajtott végre akciót a hátul 
pihenő szovjet csapatok ellen, minden siker nélkül. Vesztesége vi
szont 15%-os volt. 

Azután megindult a Vörös Hadsereg mindent elsöprő támadása, 
mely minket állandó visszavonulásra kényszerített. Hátsó állásainkat 
mindenütt tamaszpontszeruen szálltuk meg. Támpontjaink vonalába 
egyes helyeken szovjet egységek fészkelték be magukat. Volt olyan 
zászlóaljam, amelynek támpontjait három oldalról tartották tűz alatt: 
az alegység parancsnoka idegileg összeroppant. Ez a zászlóaljparancs
nok igen nagy németbarát és még nagyobb „hazafi" volt, akivel — 
míg harcban nem állottunk — a végső győzelem kilátásait illetően 
sokat vitáztam. Amikor hordágyon — teljesen lefogyva, erőtlenül — 
behozták a segélyhelyre, négyszemközt megkérdeztem tőle: 

— Még mindig lelkesedsz a németekért, bízol most is a végső győ
zelemben? 

Nem felelt, apatikusan meredt a semmibe. 
A Kárpátokban a völgyek lezárására páncéltornyokkal ellátott erő

döket építettek. Ezeket a súlyos milliókba került erődöket a Vörös 
Hadsereg csapatai jobbról és balról kikerülték, így feltartó erejük 
csupán néhány napig tartott, védőik pedig — szerencséjükre — fog
ságba kerültek. 

A Kárpátokon belül voltunk éppen egy ilyen erődvonalban, amikor 
az ezredparancsnokság barakkjába berohant az R—3-as rádió kezelője. 

— Ezredes úr, most hallgattam Pestet, a kormányzó proklamációját 
olvasták be, hogy kiléptünk a háborúból, béke lesz — mondta örömtől 
sugárzó arccal. 

A proklamációt 15 órakor ismét felolvasták, én is boldogan hall
gattam. 

Röviddel később megjelent nálam az engem támogató tüzérosztály 
parancsnoka és hívott, hogy a hadosztályparancsnok utasításának meg
felelően hajtsuk végre a hátsó állás szemrevételezését. 

— Nem megyünk — mondtam neki —, mert a kormányzó fegy
verszünetet kér, béke lesz. 

— Lehetetlen, akkor a kormányzó is áruló — válaszolta nagy 
megütközéssel. 

— Menjen egyedül szemrevételezni, én nem megyek. 
Sajnos, a proklamációt többé már nem mondhatták be a rádióba, 

e helyett többször lehetett hallani: „Beregfy ezredes azonnal jöjjön 
Budapestre". Közben felolvasták Vörös János vezérkari főnök paran
csát, amelyben elrendeli, hogy bár fegyverszüneti tárgyalások vannak 
folyamatban, annak kimenetele azonban bizonytalan, ezért a harcot 
tovább kell folytatni. Amikor a Szovjetunióból Debrecenbe visszajöt
tem és Vörös Jánosnál jelentkeztem, megtudtam tőle, hogy ezt a pa-
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rancsot ugyan az ő nevében adták ki, de ő akkor már Kecskemét kör
nyékén csuhás ruhában útban volt a Vörös Hadsereghez. 

Az esti órákban Szálasi felolvasta a hatalom átvételét közlő beszé
dét. A nyilas tisztek örömmámorban úsztak. Az igazi magyar érzelmű 
tiszteken a levertség látszott, de nyilatkozni senki sem mert. 

Másnap délelőtt a hadosztály vezérkari főnöke, Boróczy vezérkari 
őrnagy és a német hadtest összekötő tisztje megjelent nálam. Boróczy 
közölte velem, hogy a délutáni órákban egy német főhadnagy érkezik 
hozzám, s mint összekötő tiszt tevékenykedik mellettem. Köteles vagyok 
szóbeli parancsaimat előtte kiadni és írásbeli intézkedéseimet kiadás 
előtt neki bemutatni. Délután valóban megérkezett a német összekötő 
tiszt — tolmáccsal és négy harckocsival (úgy látszik, arra számított, 
hogy esetleg védekeznie kell). Nekem feltűnő volt, hogy a többi ez
redparancsnok mellé ilyen összekötő tisztet nem küldtek ki. Ebből arra 
következtettem, hogy csak a kormányzó házi ezredét tartották meg
bízhatatlannak. A német főhadnagy hűséges lovagom volt: velem egy 
szobában aludt, bárhova menten, elkísért. Egy lépést sem tehettem 
nélküle. 

Az egyik hajnalon az árkászszakasz parancsnoka halkan kopogott az 
ablakomon. Szerencsére a német tiszt nem ébredt fel. Odamentem az 
ablakhoz: a szakaszparancsnok^ intett^ menjek JgL i£int^súgva^mondta, 
"hogy-ket~~fö"gsagbór visszatért tiszt szeretne velem beszélni. A tisztek 
jelentették, hogy őket Dalnoki, az I. hadsereg parancsnoka küldte a 
Szovjetunióból Älgya Papp altábornagy hadtestparancsnokhoz azzal 
a paranccsal, hogy a hadtest szüntesse be a szovjet csapatok elleni 
harctevékenységet. A két tisztet a 2. segédtisztem kísérte el a hadtest
parancsnokságra. 

Az általános helyzet nem tette lehetővé Dalnoki parancsának vég
rehajtását. A német összekötő tiszt állandó jelenléte miatt egy be
osztottammal sem beszélhettem, intézkedést tudta nélkül nem adhat
tam ki. Az élet azonban mindent megold — mondja a közmondás. 
A német főhadnagy elrendelte, hogy a tisztek Szálasira írásban es
küdjenek fel. Amikor ez megtörtént, közölte, hogy bevonul a német 
hadseregparancsnoksághoz és nem biztos, hogy ismét visszatér hozzám. 

Másnap Álgya Papp altábornagy hadtestparancsnok megszemlélte 
az arcvonalat. Amikor kikísértem gépkocsijához, elhatároztam, hogy 
felajánlom segítségemet Dalnoki parancsának végrehajtásához; fel
ajánlom, hogy beszélek a többi ezredparancsnokkal, akik jó barátaim, 
így biztos vagyok benne, hogy nem árulnak el. Viszont egy hadtest 
átállása döntő eredményeket hozhat. 

— A Dalnoki által átküldött 2 fogoly tisztet átvezettettem nagyméltó
ságodhoz — mondtam óvatosan. 

Ö dühtől kipirulva válaszolta: 
— Túl vagyok rajta, letartóztattam mind a kettőt. 
Természetesen én erre elhallgattam, de gondolatban elhatároztam: 

akkor majd én fogok cselekedni! De hogyan? — vetődött fel bennem 
a kérdés. 

A bal oldali szomszédom a 7. gyalogezred volt. Parancsnokáról, 
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Szávics Sándor ezredesről — szláv származású lévén — feltételeztem, 
hogy bizonyos szimpátiát érezhet az oroszok iránt. Még aznap este 
segédtisztemmel átmentem hozzá. Hozzám hasonlóan, ő is egy völgy
ben, egy kis vadászkastély féle épületben volt elszállásolva. A pa
rancsnoknak külön szobája volt, ahol fültanúk nélkül beszélgethet
tünk, mivel a segédtisztek kint maradtak. Bizalmas beszélgetésünket 
óvatosan kezdtem. 

— Sanyi, mi a véleményed erről a háborúról, a külpolitikai helyzet
ről, a nyilas uralomról? 

— Német győzelemben nem hiszek, a nyilasokat szívből utálom 
— válaszolta nagyon határozottan. 

Ebből láttam, hogy tovább mehetek tervem megvalósítása felé és 
előhozakodhatok kényes javaslatommal. Szávics ezredes egyetértett ve
lem abban, hogy cselekednünk kell. 

A további tárgyalást már minden gátlás nélkül folytathattuk: el
készítettük tervünket, amelynek lényege az volt, hogy másnap haj
nalban egy törzstiszt parancsnoksága alatt parlamentereket küldünk 
át a velünk szemben álló szovjet magasabbegység parancsnokához és 
közöljük vele átállási szándékunkat. Előttük kaput nyitunk Ungvár 
felé azzal, hogy saját elhatározásunkból visszavonulunk — a parlamen
tereknek átadott vázlaton megjelölt erdőbe. A parlamentereket és az ál
taluk küldött vezetőket kérjük odaküldeni. Egyben vázlatosan tájékoz
tattuk őket saját helyzetünkről, a tartalékokról, a tüzérségről — szóval 
mindarról, amire támadásukhoz szükségük volt. 

A személyek megválasztása rendkívül nehéznek bizonyult, hisz a 
tényleges tisztek nagy része, mint már említettem, németbarát, jobb
oldali érzelmű, vagy úgynevezett ,,nagy magyar hazafi" volt. Ha 
ilyen embereket jelölünk ki parlamentereknek, feljelentenek és mint 
árulókat kötél általi halállal kivégeznek. Mai szemmel el sem kép
zelhető, mekkora kockázattal járt ez a Horthy-hadseregben. 

Sok-sok töprengés és mérlegelés után végül megállapodtunk a sze
mélyekben. A 7. ezredtől kiválasztottunk egy alezredest — mint pa
rancsnokot — és egy főhadnagyot. A 9. ezredtől egy századost és egy 
tartalékos hadnagyot. A legénység részéről egy őrmestert, egy sza
kaszvezetőt és egy honvédet. A kivezényelt személyeket még aznap 
a 7. ezred parancsnokságára rendeltük azzal, hogy különleges felde
rítő feladattal küldjük át őket az arcvonalon. A feladat részleteit 
csak az alezredessel közöltük, A beosztottakat a parancsnok csak ak
kor tájékoztatta, amikor a két arcvonal közé jutottak és a fehér zászlót 
kitűzték. Mint később erről értesültem, mindenki örült, hogy őket 
választottuk ki ilyen komoly feladat végrehajtására. 

A parlamentereket, mint járőrt, a kijelölt útelzáró őrsnél én lép
tettem ki. Az ott szolgálatot teljesítő parancsnoknak azt mondtam, 
hogy a járőrt felderítés céljából küldtem a szovjet előőrsök vonalába. 

A rákövetkező nap mind Szávics, mind én kiadtuk a visszavonu
lási parancsot. Az alárendelt egységek parancsnokai nem tudhatták, 
hogy a visszavonulásra nem fentről kaptunk parancsot, annál is in
kább, mert megszakításokkal állandó visszavonulásban voltunk. 
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A sötétség beállta után (az időpontot a szemben álló szovjet csapat
parancsnokkal a parlamenterek útján közöltük) megkezdtük a vissza
vonulást. Én a fő útvonalat lezáró előőrsnél tartózkodtam. A Vörös 
Hadsereg harckocsijai előbb kezdték meg az előretörést, mint az elő
őrs a visszavonulást. Az oda beosztott páncéltörő raj parancsnoka a 
holdfényben látható harckocsikra akart tüzelni. Én azonban a tüzelést 
betiltottam, amit a katona értetlenül fogadott. Ezért a gyanú eltere
lése végett mindjárt meg is magyaráztam, hogy a tüzelést azért til
tottam meg, mert amúgyis el van rendelve a visszavonulás, és így 
nem akarom kitenni a rajt annak a veszélynek, hogy fogságba essen. 

Egyébként magam is igyekeztem, hogy időben visszavonuljak, ne
hogy elfogjanak. Arra gondoltam ugyanis, hogy a szovjet alparancs-
nokok biztosan nem tudnak a felsőbb vezetéssel kezdeményezett tár
gyalásaimról — és esetleg lelőnek. A propaganda szerint ugyanis a 
Vörös Hadsereg katonái a magasabb rendfokozatú, elfogott ellenséges 
tiszteket a helyszínen kivégzik. Az érdekesség kedvéért megemlítem, 
hogy gróf Stomm hadtestparancsnok vezérkari főnöke, amikor fog
ságba került, saját propagandájának bedőlve főbe lőtte magát. 

Mialatt a szovjet harckocsik Ungvár felé törtek előre, a két ezred 
visszavonulása zavartalanul folyt a megjelölt gyülekező helyre. A sá
padtan sütő hold fényénél elég nehéz volt a tájékozódás, ennek da
cára minden alegység megérkezett a kijelölt helyre. 

A visszavonulás során kaotikus helyzet állott elő. Eltévedt német 
kötelékek bolyongtak az erdőben. Ezekkel közöltem, hogy általános 
visszavonulás van elrendelve, mi is hátra megyünk, ha a gyülekezést 
befejeztük. A németek nem is kételkedtek szavaimban és ők is hátra 
mentek. 

A szovjet csapatok csak a két műúton és a közvetlen mellettük levő 
terepen törtek előre Ungvár felé. Ungvár előtt támadásuk elakadt. 
Az erdő, amelyben gyülekeztünk, a támadó egységek hézagába esett, 
ahol a partizánok tevékenykedtek. 

Kivirradt. Harci zajt csak Ungvár felől hallottunk, az erdőben 
néma csend volt. Levelekből összehordott fekhelyemen tépelődtem. 
Föltettem magamnak a kérdést, hogy tényleg nem vagyok-e haza
áruló, kisgyerek koromtól kezdve ugyanis katonai oktatásban részesül
tem. Erkölcsi nevelésünk arra irányult, hogy elsősorban a császárért és 
a királyért, másodsorban a hazáért kell szolgálnunk — ha kell, az 
életünket is feláldozva értük. Állandóan kommunistaellenes propa
ganda hatásában éltünk. A kommunistákat hazaárulóknak, a szovjetek 
szálláscsinálóinak nevezték. Azt ismételgették, hogy a szovjet katonák 
a magas rangú tiszteket kivégzik, ha fogságba kerülnek. Ha a Szov
jetunió győz, Magyarország önállósága megszűnik, a győző egyik tag
állama lesz. Mindezekkel szembeállítottam saját tapasztalataimat, ame
lyeket az 1919-es forradalommal kapcsolatban szereztem, amikor 22 
éves koromban a Vörös Vasas Hadosztály egyik zászlóalj parancs
noka voltam, és amikor az ellenforradalmárok monitorai lőtték a Du
na-palotát, én a Citadellát — ahol a hírközpont volt — védtem. 
Eszembe jutottak apám lelkes szavai, amikor a frontok összeroppa-
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nása után hazakerültem. Az ellenforradalom győzelme után apámat 
letartóztatták, állásától megfosztották. Két érzés harcolt bennem, s 
ezt a harcot végre eldöntötte a hazám és a magyar nép iránti szere
tetem. Végérvényesen hittem, hogy minden egyes katona halála fe
lesleges „hősi" halál, csupán arra jó, hogy meghosszabbítsa a fasiszta 
uralmat, melyet szívből gyűlöltem. Ez annyira megerősített elhatáro
zásomban, hogy még ha az életembe kerül, akkor is végrehajtottam 
volna elhatározásomat. 

Anélkül, hogy ezredem tisztjeivel külön beszéltem volna, az ő 
jelenlétükben katonáimhoz fordultam, tájékoztatva őket, hogy jutott 
ezredünk ebbe a helyzetbe. Nyomatékosan kihangsúlyoztam, hogy az 
átállás önkéntes, aki nem akar a Vörös Hadsereghez velem átjönni, 
könnyen visszamehet, mert az orosz arcvonalon nagy hézagok vannak. 
Leírni nem lehet azt a lelkesedést, ami a legénységből kitört. Élje
neztek, egy torokból kiáltották: 

— Éljen az ezredes úr, vesszen a háború, éljen a béke! . 
A tisztek megdöbbentek. A katonák közül senki nem akart vissza

menni. Ez a tény nagy hatással volt tisztjeimre. Amikor újból fel
szólítottam őket, hogy jöjjenek át velem a Vörös Hadsereghez, de aki
nek a meggyőződésével ez ellenkezik, szabadon visszatérhet, segéd
tisztem kivételével valamennyien igent mondtak. Segédtisztem kije
lentette, hogy ő nem jön át, az ezredkürtössel visszamegy saját csa
pataikhoz. Figyelmeztettem, hogy visszatérése egyáltalán nem ve
szélytelen. 

— Ha én a Vörös Hadsereg egyik alakulatának parancsnoka len
nék, ahol egy parancsnok a csapata nélkül jelenik meg, az illetőt 
rögtön lezáratnám; véleményem szerint a segédtisztnek a parancs
noka mellett a helye. 

Néhány másodpercig néztem rá, majd így folytattam: 
— Amit mondtam, rád is vonatkoznak, ha lépésünket meggyőző

déseddel nem tudod összeegyeztetni, menj isten hírével, de az ezred
kürtöst csak akkor viheted magaddal, ha ő is veled akar menni. 

Aztán az ezredkürtöst kérdeztem meg: 
— Tóth őrmester, a százados úrral megy, vagy velem marad? 
— Az ezredes úrral maradok — hangzott a határozott válasz. 
Ezután közöltem a segédtisztemmel, hogy egyedül elmehet. 
Ö gondolkozási időt kért, amelynek letelte után jelentette: meg

gondolta és velünk együtt ő is átjön a Vörös Hadsereghez. 
Nem sokkal azután, hogy a fenti beszélgetés lezajlott, a szovjet 

parancsnok megbízásából két magyarul beszélő ruszin partizán érke
zett hozzánk, azzal a céllal, hogy a szovjet parancsnoksághoz vezes
senek bennünket. A két ezred felsorakozott. Minden katona vitte a 
saját fegyverét és a fogatos járművek is velünk voltak. 

Csatlakoztam az oszlophoz. A szovjet parancsnokság egy lovas jár
őrt küldött elém, amely az ezredparancsnoksághoz vezetett bennünket. 
Ott találkoztunk előreküldött parlamentereinkkel. Az ezredparancs
nok egy kastély parkjában sorakoztatott fel bennünket. A tiszteket az 
első vonal elé állíttatta és közölte velem, hogy jön a hadosztálypa-
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rancsnok, egy tábornok, vezényeljek neki tiszteletadást. Meg is ér
kezett a tábornok egy dzsippen. Tiszteletadást vezényeltem és magam 
is tisztelegve jelentettem a létszámot magyarul, amelyet egy ruszin 
származású katonám lefordított oroszra. A tábornok megkérdezte, 
hogy miért jöttünk át, és mi a kívánságunk. 

Én jelentettem neki: harcolni akarunk a németek ellen. 
Közvetlenül az arcvonal mögött csak néhány napig voltam. Egy 

idős szovjet katonával hátraküldtek a hadtápkörletbe. Az egyik köz
ségben egy ruszin özvegyasszony házában szállásoltak el kísérőmmel 
együtt. Én az egyik lakószobában — ágyon, az „őröm" az előszobában 
— szalmán. Az „őröm" minden reggel ragyogóra kifényesítette a 
bakancsomat, kikefélte a ruhámat, azután elment felvételezni a nyers 
élelmet, amit háziasszonyunk minden alkalommal magyaros módon 
készített el. 

Egyik este a parancsnokságra kísértek. A szobában, ahová bevezet
tek, egy hosszú asztal volt, mögötte középen egy őrnagy, két oldalán 
egy-egy százados ült. Az egyik kapitány jól beszélte a német nyelvet, 
ő volt a tolmács. Az őrnagy, az asztal innenső oldalán álló üres székre 
mutatva leültetett. Aztán részletesen kikérdezett a magyar harchely
zetről. Különösen a csapatok hangulata, érzelme, harci kedve érde
kelte. Természetesen a valóságnak megfelelően tájékoztattam minden
ről, ami láthatóan tetszett neki. 

Aztán váratlanul megkérdezte: 
— Miért gyilkoltak meg maguk annyi ukránt? 
Erre én azt feleltem: 
— Nem veszem magamra, mert én megszállt területen nem voltam. 

A harctérre is csak augusztusban jöttem ki, partizánharcban nem 
vettem részt. 

— Nem önre értem, hanem a magyar csapatok parancsnokaira. 
— A magyarok nem gyilkoltak, csak a németek — válaszoltam rá. 
— Nemcsak a németek, hanem a magyarok is — vágott közbe az 

őrnagy . . . 
Ez a szócsata többször megismétlődött, s a feszült hangulat csak a 

beszélgetést követő igen bőséges vacsora közben oldódott fel. 
A szóban forgó faluban több napig tartózkodtam. Mivel egyedül 

nagyon unatkoztam, kértem az őrnagyot, kísértessen el egy tiszti lá
gerbe, ö erre azt válaszolta, hogy ne siessek, mert ezt a különleges el
bánást csak így tudja számomra biztosítani. Mivel ragaszkodtam kéré
semhez, hátraküldött egy tiszti táborba, de intézkedett, hogy a tiszti 
konyhán étkezhessem. Egy szovjet tizedes kíséretében naponta két
szer elhagytam a tábort, ahonnan később az összes magyar foglyokkal 
együtt Sztarij Szamborba kerültem — végleges táborba. 

Közben több táborhelyet érintettünk. Az egyikben Gerő Ernőné 
keresett fel és interjút készített velem. 

Vándorlásunk során az egyik táborban vérhast kaptam, amelybe 
majdnem belepusztultam. A hadifogolykórházban egy magyar zsidó 
orvos kezelt. Az ő lelkiismeretes, odaadó gyógyításának köszönhetem 
életemet. 
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Végleges táborhelyünkön kiütéses tífuszos megbetegedések voltak, a 
betegek közül sokan meg is haltak. Rettegtünk, hogy mikor kapjuk 
meg a járványt. A fertőzés lokalizálása érdekében az egyes pavilo
nokat lezárták. Az udvaron való sétálást csak nekem és egy orvos
ezredesnek (aki szintén önként állt át) engedték meg. 

Itt a táborban ismerkedtem meg egy igen képzett, talpig becsü
letes magyar kommunistával. Sokáig ült börtönben, amnesztiával sza
badult ki, mert jelentkezett a frontra. Persze munkásszázadban vitték 
ki. Az első adódó alkalommal átszökött a Vörös Hadsereghez. Nagy 
lelkesedéssel beszélt az új társadalomról és olyan könyveket adott 
nekem tanulmányozásra, amelyeket elolvasva egészen más megvi
lágításban láttam és értékeltem sok mindent. Neki köszönhetem, hogy 
az új eszme már a táborban gyökeret eresztett bennem. 

A tábor parancsnoka — emlékezetem szerint január vége felé — ma
gához kéretett és közölte velem, hogy Debrecenben megalakult az új 
Ideiglenes Magyar Kormány, amely a Szovjetunióval és szövetségesei
vel megkötötte a fegyverszünetet és kötelezte magát, hogy 8 hadosztály-
lyal részt vesz a németek elleni harcokban. Ö fentről utasítást kapott, 
hogy 1700 magyar önkéntest küldjön haza Magyarországra. Megkér
dezte, vállalom-e a parancsnokságot. 

örömmel vállaltam. Az 1700 fős szállítmányba annyi tisztet és tiszt
helyettest választhattam, amennyit akartam. Csupán az volt a kikötés, 
hogy törzstisztet nem vihetek. Gondolni lehet, hogy mindenki örömmel 
jelentkezett volna, a felvétel azonban létszámhoz volt kötve. Csopor
tunk a táboron belül önállóságot élvezett. Munkára osztottam be az 
embereket, élelmezésükről is magam gondoskodtam. 

Február elején megérkezett a várva várt parancs. Erős fagyban, sötét
ben vagoníroztunk be. A tábor elhagyása előtt annak parancsnoka hat 
nevet tartalmazó cédulát adott át nekem azzal, hogy az illető szemé
lyeket küldjem fel a tábori irodába. 

— Ezek az emberek nem távozhatnak — mondotta. 
A hat fő közül egy olyan százados volt, akivel igen összebarátkoz

tam a táborban, és aki már a szerelvény összeállítását, az élelem fel
vételezését intézte a vasútállomáson, mint gazdászati tiszt. 

A szerelvény összeállítása közben a táborparancsnok azt kérdezte 
tőlem, meg tudom-e bocsátani neki, hogy a barátomat sem engedi 
haza. Gondolkodás nélkül válaszoltam kérdésére: 

— Itt barátkoztam meg vele, azelőtt nem ismertem, így nem tud
hatom, mi a bűne. Ha nem engedik haza, biztosan alapos okuk van rá. 

A válasz után a szovjet őrnagy átölelt és megcsókolt, mondván: 
— Mi oroszok nagyon tudunk szeretni, de kérlelhetetlenek vagyunk 

a fasisztákkal szemben. 
E megható jelenet után megmutatta azt a teherkocsit, amelyet a 

parancsnokság számára rendeztetett be. Nekem egy deszkából ké
szített ágy, a parancsnokság tagjai részére pedig emeletes prices 
volt a vagonban elhelyezve. Középen asztal, körülötte lócák. Jól be 
volt fűitve. A rendes élelmen felül még két zsák kis csomagolású 
orosz teát is adott. 
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A táborparancsnok nem engedte, hogy én ellenőrizzem a szerel
vényt. Segédtisztemmel ezt ő hajtotta végre. 

Amikor elbúcsúzott (tőlem, megint megölelt és megcsókolt. 
Ilyen bánásmódban, ilyen megkülönböztetett figyelemben része

sültem a Vörös Hadsereg parancsnokai részéről. Nem csoda tehát, 
hogy őszintén megszerettem őket. 

Csoportunkat egy szovjet százados — egy katonával — kísérte 
Debrecenbe, hogy átadja a magyar kormánynak. A szállítmánypa
rancsnok azonban még szovjet területen is én voltam. 

Debrecenben a szovjet százados átadta a csoportot a Honvédelmi 
Minisztérium megbízottjának, én meg jelentkeztem Vörös János ve
zérezredesnél. A vezérkari főnök javaslatára a szegedi ezred, majd az 5. 
hadosztály parancsnokává neveztek ki. 

Hadosztályunkat (5. ho.) megszervezése után Hajmáskérre szállí
tották átképzés céljából. Úgy emlékszem, a 6. és az 1. hadosztályt 
1945. április elején kivitték a frontra, amely Bécs környékén volt. 
Ám a két magasabbegység sem került bevetésre. Megjegyzem, hogy 
az én hadosztályom magvát 1945 tavaszán a Vörös Hadsereghez 
átállt 24. gyalogoshadosztály képezte, melyet a Vörös Hadsereg 
főparancsnoksága bocsátott a HM rendelkezésére. A hadosztályt én 
vettem át. 

A 6. és az 1. hadosztályt, miután a fasiszta német hadsereg letette 
a fegyvert, az arcvonalról visszarendelték Magyarországra. Az 1. had
osztály Pápára, a 6. Balatonalmádiba került. Az 5. hadosztályt, mivel 
felszerelését még mindig nem fejezték be, feloszlatták. Én a szombat
helyi kerület parancsnoka lettem. 

1946 nyarán a kerületeket átszervezték. A hét kerületből négyet 
hagytak meg. A szombathelyi kerület megszűnt. Miután a debreceni 
kerületi parancsnokot nyugdíjazták, helyébe engem neveztek ki kerületi 
parancsnokká. Ebben a beosztásban teljesítettem szolgálatot 1948 vé
géig. 

* 
Rövid visszaemlékezésemben mindent őszintén írtam le, úgy ahogy 

történt. Nem tettem hozzá és nem vettem el belőle semmit. A ke
vésbé érdekes epizódokat csak érintettem, a fontosabb eseményeket 
viszont részletesebben mondtam el. 

Cselekedetem eltervezésében és végrehajtásában nem vezérelt sem 
sérelem, sem kényszer, hiszen a múlt rendszer engem nem mellőzött. 
Nem voltam kényszerhelyzetben akkor sem, amikor a parlamentere
ket elindítottam a Vörös Hadsereghez. Szerettem hazámat és népemet 
— szerettem az embereket. Arra gondoltam: ha a harcot beszünte
tem és ezredemmel együtt átmegyek a Vörös Hadsereghez, sok-sok 
ember életét mentem meg; nemcsak azokét, akik alám vannak ren
delve, hanem azokét is, akiket a háború végéig ezek a katonaruhába 
öltöztetett emberek az arcvonal másik oldalán megöltek volna. 

Amikor az átállást elhatároztam és saját lelkiismeretemmel is meg
küzdöttem, határozottan cselekedtem, bár számolnom kellett azzal 
is, hogy a cselekedetért életemmel fizethetek. Egy katonától meg 

— 728 — 



lehet és meg is kell követelni, hogy adott esetben — ha kell — az 
életét tegye kockára a haza érdekében. 

örök igazság marad: Az ország, a haza védelmezőjének lenni nem 
egyszerű munkaviszony, mint egy alkalmazotté, vagy egy tisztvi
selőé, hanem életre-halálra való lelkiismereti szerződés. 

Abban az időben két ország volt: az egyik, amely még 1945 elején is 
Hitler oldalán harcolt a Szovjetunió ellen; a másik, amely az igazi haza
fiak lelkében született és amelynek létrejöttéért oly sok kommunista 
és egyszerű hazafi áldozta életét. Én ennek az utóbbi országnak — 
hazámnak lettem a védelmezője, amellyel nem írásbeli, hanem lelki
ismereti szerződésben állottam. 



NEMZETŐRSÉG ÉS HONVÉDSÉG SZERVEZÉSÉNEK IDŐBENI 
ÁTTEKINTÉSE 

(1848. március—szeptember) 

URBÁN ALADÁR 

Az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc jellegzetes 
intézménye volt a nemzetőrség, amelynek szervezése a márciusi na
pokban spontán kezdődött, majd jóváhagyta azt a pozsonyi törvény
hozás is. Az 1848:XXII. te. értelmében április 20-a után a Batthyány-
kormány és az általa létrehozott Országos Nemzetőrségi Haditanács 
irányításával folyt a „törvény szabta" nemzetőrség szervezése. Ez a 
nemzetőrség, amely magába olvasztotta a régi polgárőrség alakulatait, 
zömében gyalogságból állott. A törvényhozók eredeti elképzelése 
szerint a nemzetőröknek lakhelyük közcsendjére és rendjére kellett 
vigyázni. Máshol való alkalmazásuk is csak ilyen rendőri-karhatalmi 
feladatok esetén jött szóba. Az ország déli részén jelentkező szerb 
mozgalmak miatt azonban a kormány már 1848 nyarán „mobilizálta": 
a Bácskában és a Bánságban tábori szolgálatra rendelte az alföldi 
megyék nemzetőrségét. Egyidejűleg a Dunántúlon megszervezték a 
Dráva-vonal ellenőrzését is, amely zömében ugyancsak a megyei 
nemzetőrség feladata volt. A délvidéki tábori szolgálat nem váltotta 
be a hozzáfűzött reményeket, így már 1848 augusztusában megszüle
tett a rendelet a nemzetőrség önkéntes tábori szolgálatáról. Eredmé
nyeként viszonylag gyorsan olyan nemzetőrségi alakulatok szerve
ződtek, amelyek Pákozdnál már a honvédek és sorkatonák oldalán 
vettek részt az ütközetben. 

Az 1848-as magyar hadszervezés másik jellegzetes intézménye 
volt a nemzetőrségtől különböző, bár forma szerint annak keretében 
szervezett honvédség. A kezdetben „rendes vagy mobilis nemzetőr
ségének nevezett alakulatokat (amelyekből szeptember végéig — 
Erdéllyel együtt — tizennégyet állítottak fel) három évre toborozták 
azzal a céllal, hogy átvegyék a helyőrségi szolgálatot az osztrák sor
ezredektől. A délvidéki fejlemények, majd Jelačič támadása miatt 
azonban ezek az alakulatok is hamarosan ellenség elébe kerültek. 
Szervezésüknek május és szeptember közötti szakasza az első lépé-
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seket jelentette a szabadságharc tömeghadseregének megteremtése 
felé. 

Az itt közölt időrend a nemzetőrség és honvédség 1848 márciusa 
és szeptembere közötti szervezésével foglalkozó monográfia alapján 
készült, eredetileg mint annak kiegészítője. Folyóiratban történő köz
lését nemcsak az általános tájékoztatás igénye, hanem a benne levő 
gazdag helytöriténeti anyag informatív értéke indokolja. Segítségével 
nyomon követhető megyéink és nagyobb városaink 1848-as tevékeny
sége a nemzetőrség szervezésének és a honvédség toborzásának terü
letén. Annak érdekében, hogy a kronológia eseményeit a nagyobb 
összefüggésbe könnyebb legyen beilleszteni, az időrendben szerepel 
néhány, nem pusztán a nemzetőrség vagy a honvédség szervezését 
érintő katonai, illetve politikai esemény. 

1848 

március 12. Az Ellenzéki Kör gyűlésén Irinyi József be
mutatja a 12 pont tervezetét, amelyek közül 
az 5. pont „nemzeti őrsereg"-et követel. 

14. Kossuth a pozsonyi országgyűlésen a nemzet 
nyugalmának biztosítása érdekében nemzetőr
ség felállítását javasolja. 

15. A pesti forradalom győzelme: a Helytartóta
nács belenyugszik, hogy a fővárosban a rend 
fenntartását a sorkatonaság helyett a szerve
ződő nemzetőrségre bízzák. Megalakul a Rend
re Ügyelő Választmány, amely a nemzetőr
séggé alakult pesti polgárőrség létszámának 
1500 főre történő növeléséről hoz határozatot. 
Pozsonyban az országgyűlés határozatilag 
mondja ki a nemzetőrség felállításának szük
ségességét. Megkezdődik a pozsonyi II. sz. 
nemzetőrség szervezése. 

16. Pesten megkezdik a nemzetőrség szervezését, 
amelynek felfegyverzésére sikerült 500 fegy
vert szerezni a Neugebaudeből. 

17. A nádor által kormányalakítással megbízott 
Batthyány Lajos miniszterelnök első körlevele 
a hatóságokhoz, amelyben felelőssé teszi őket 
a rend fenntartásáért. A Helytartótanács egy
idejűleg utasítja a hatóságokat, hogy „minden 
lehető zavarok" megelőzéséről gondoskodja
nak. 
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Lederer budai katonai főparancsnok további 
200 fegyver kiadását engedélyezi a pesti nem
zetőrség számára. Budán és Székesfehérvárott 
is megkezdik a polgárőrség kiegészítését. 

18. Pesten a Városháza előtti Szabadság téren tar
tott népgyűlés követelésére a királyi palotára, 
a Helytartótanácsra és egyéb kincstári épüle
tekre felkerül a nemzeti lobogó. A pesti nem
zetőrség megkapja a két nappal korábban kö
vetelt 1500 fegyverből még a hiányzó 800 da
rabot; Buda nemzetőrsége 200 puskát kap. 
Pesten a nemzetőrség „osztályai" megválaszt
ják tisztjeiket; a mesterlegényeknek a nem
zetőrségbe való felvételét „polgári kezesség
hez" kötik. 
Szegeden, Szabadkán és Esztergomban meg
kezdik a nemzetőrség szervezését. 

19. A pozsonyi országgyűlés küldöttsége Pesten, a 
Szabadság téren megszemléli a 4000 főt meg
haladó pesti nemzetőrséget. 
Eger, Debrecen, Pécs és Kőszeg városa meg
kezdi a nemzetőrség szervezését. 

20. Miskolcon, Győrött, Aradon, Bihar és Csong
rád megyében megkezdik a nemzetőrség szer
vezését. 

21. Pest megye közgyűlése határozatot hoz a nem
zetőrségnek az egész megyében történő fel
állításáról. Zólyomban, Selmecen, Kassán, 
Szatmárnémetiben, Szentesen, Újvidéken, Sza
bolcs és Szatmár megyében megkezdik a nem
zetőrség szervezését. 
Pesten a Rendre Ügyelő Választmány követeli, 
hogy a katonai laktanyákra is tűzzék ki a 
nemzeti lobogót. 

22. Batthyány második miniszterelnöki körlevele 
a hatóságokhoz, amelyben a városokban és 
népesebb helyeken „a vagyonos osztályból" 
őrsereg alakítását javasolja a személy- és va
gy onbátor ság biztosítására. 
Pozsonyban az országgyűlés kerületi ülése meg
vitatja a nemzetőrségről szóló törvényjavasla
tot. 
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Pest város tanácsülése egy nemzetőri tüzér
osztály felállításának tervével foglalkozik. Bu
dán megtörténik a nemzetőrség és a polgárőr
ség összeolvadása. 

23. A Nemzeti Múzeumnál tartott népgyűlés to
vábbi fegyvereket követel és Budára akar vo
nulni a fegyvertár „megtekintésére", Lederer 
újabb 1000 fegyvert adat ki és Pesten a Ká-
roly-laktanyára kitűzeti a nemzeti zászlót. 
Pozsonyban az országgyűlési ifjúság és a kö
vetek soraiból szervezett II. sz. nemzetőrség 
átveszi a teljes őrszolgálatot. 
Batthyány miniszterelnök nádori megbízás 
alapján kinevezi a fővárosba leküldendő Mi
niszteri Országos Ideiglenes Bizottmányt 
(MOIB). 

24. Pest megye választmánya mindazok felfegy
verzéséit szükségesnek tartja, akik „az alkot
mányos rend fenntartásában" érdekeltek. 

25. Pozsonyból Pestre érkezik Klauzál Gábor, Sze
mere iBertalan, valamint a sajtótörvények 
miatt Pozsonyba küldött Pulszky Ferenc; a 
MOIB megkezdi munkáját. 

26. A pesti nemzetőrség vasárnapi tisztelgése és 
díszszemléje a Nemzeti Múzeumnál. 

27. Pesten népgyűlés a Múzeumnál, amely a bécsi 
udvarnak a pénz- és hadügyi önállóság elisme
rése kapcsán tanúsított ellenállása miatt a 
nemzetőrség felfegyverzését követeli. A MOIB 
átiratára Lederer további 1000 fegyver kiadá
sába egyezik bele. 
A MOIB körlevelében a hatóságoktól jelentést 
kér a nemzetőrség szervezésének eredményei
ről. 

28. A MOIB körlevélben hagyja meg a hatósá
goknak, hogy rendzavarás esetén a sorkatona
ságot csak akkor vegyék igénybe, ha nemzet
őrség nincs, vagy nem elegendő. 

29. A fővárosi nemzetőrség a hajnali órákban 
Promontornál (Budafok) magánhajót tartóztat 
fel, amely titokban kincstári eredetű lőport 
szállít. A MOIB a fegyvar- és lőszertárakhoz, 
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valamint a Duna-híd két végéhez nemzetőri 
őrszemeket állít a katonaság mellé. 

30. A király március 28-i leirata miatt izgatott 
népgyűlés Pesten, a Szabadság téren, ahol 
Szemere javasolja, hogy a nemzetőri szolgá
latot tegyék mindenki számára kötelezővé. 
A győri nemzetőrség erőszakkal szerzi meg a 
19. sorgyalogezred helyi főhadfogadójának rak
tárából a szabadságolt katonák fegyvereit. 

31. Délelőtt feszült hangulatú tömeggyűlés a Nem
zeti Múzeumnál. A Rendre Ügyelő Választ
mány proklamációjában a kivívott szabadság 
védelmében egyesülésre szólítja fel a fővá
rost és a vidéket. 

április 1. Éjjel megérkezik Pozsonyból Eötvös József az 
új, engedményeket tartalmazó királyi leirattal. 
Reggel a Városháza előtt összeütközésre kerül 
sor a vörös szalagos radikálisok és a polgárok 
között. Délelőtt a Múzeumnál népgyűlésen is
mertetik az új királyi leiratokat. 

2. Pesten újabb népgyűlés a Nemzeti Múzeum
nál, ahol a Rendre Ügyelő Választmány fal
szólítja a fővárost és a vidéket, hogy a veszély 
elmúltával térjen vissza a munkához. Felhí
vásában a nemzetőrséget a rend és a szabad
ság legerősebb támaszának nyilvánítja. 
Pest megye választmánya felfüggeszti március 
24-i határozatának végrehajtását. 

3. Az Ellenzéki Kör kezdeményezésére a pesti 
nemzetőrség küldöttsége a sorkatonasággal 
való barátkozás érdekében megkezdi a lakta
nyák látogatását. 
A MOIB körlevélben szólítja fel a hatóságo
kat, hogy antiszemita zavargások esetén ne a 
sorkatonaságot, hanem a nemzetőrséget vegyék 
igénybe. 

7. A király jóváhagyja a felelős minisztérium 
megalkotásáról szóló törvényt. Megtörténik a 
magyar minisztérium tagjainak kinevezése. 

8. Pesten a Szerviták udvarán sor kerül a nem
zetőrség és katonaság tisztikarának baráti ta
lálkozójára. 
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A MOIB körlevélben figyelmezteti a hatósá
gokat, hogy a külföldi fegyvervásárlások nem 
biztosítanak elegendő fegyvert, ezért magán
erőből igyekezzenek nemzetőrségük felfegy
verzéséről gondoskodni. 

9. Népgyűlés a Nemzeti Múzeumnál, amely a cár 
fenyegető hangú kiáltványa miatt honvédelmi 
intézkedéseket sürget. 
A pozsonyi II. sz. nemzetőrség az országgyű
lés berekesztésével bejelenti feloszlását. 

10. Csányi Lászlót és Széli Józsefet a MOIB mi
niszteri biztosként küldi ki a Dunántúlra, „a 
megtámadott személy- és vagyonbiztonság" 
védelmére. 
A pesti nemzetőrség „egyenlőségi osztálya" 
este körülfogja a Károly-laktanyát, hogy a 
sorkatonaság egy századának Itáliába történő 
elszállítását megakadályozza. 

11. A király ünnepélyesen berekeszti a pozsonyi 
országgyűlést. A Batthyány-kormány Pozsony
ban tartózkodó tagjai leteszik az esküt. 

12. Pozsonyban a kormány megtartja első minisz
tertanácsát, amely — többek között — sür
geti a Galíciában tartózkodó magyar ezredek 
hazatérését. 
Pesten a délelőtti óráikban, a Károly-lákta-
nyánál majdnem összeütközésre kerül sor a 
nemzetőrség és a sorkatonaság között, mivel 
az olasz katonaságnak röplapokat osztogató 
fiatalembert a laktanya ügyeletes tisztje le
tartóztatta. 

14. A Batthyány vezetésével a fővárosba érkező 
minisztériumot a közel 7000 főnyi pesti nem
zetőrség díszelgése fogadja. 

15. A pesti Rendre Ügyelő Választmány lemond 
és átadja a hatalmat a kormánynak. 

16. A kormány tiltakozik a bécsi hadügyminiszté
riumnál, amiért az még mindig rendelkezik a 
Magyarországon állomásozó sorkatonaság fe
lett. 
A MOIB meghagyja Rottenbiller Lipót helyet
tes pesti polgármesternek, hogy a mesterlegé-

— 735 — 



nyék készülő mozgalmának lečsendesítésére 
a nemzetőrséget is igénybe veheti. 

17. Lederer budai katonai főparancsnok vissza
utasítja a kormánynak a budai fegyvertár 
megvizsgálására tett kísérletét és közli, hogy 
másnap tájékoztatásért Bécsbe utazik. 
A MOIB a fővárosban létező mozgalmak meg
előzésére és megszüntetésére telj hatalmi mi
niszteri biztosnak nevezi ki Rottenbillert. 

18. Batthyány miniszterelnök rendeletet bocsát ki, 
amelynek értelmében a nemzetőrség csak a 
polgári hatóság rendeletére, és a nemzetőrség 
főparancsnokának felszólítására foghat fegy
vert. 
Pest város közgyűlése Rottenbiller segítésére 
új „rendre ügyelő választmányt" hoz létre. 

19. A sajtó közli, hogy a minisztertanács határo
zata értelmében a nemzetőrség felállítása 
Batthyány miniszterelnök feladata lesz, aki 
Mészáros Lázár hazaérkezéséig a hadügymi
niszteri teendőket is ellátja. 
A kormány felhívja az országban található 
gyárakat és kézműveseket, hogy működjenek 
közre a nemzetőrség felfegyverzésében. 
Pesten a délutáni órákban a riadóztatott nem
zetőrség és a sorkatonaság véget vet a zsidó
ellenes zavargásoknak. 

20. A minisztertanács határozatot hoz a Morva
országban és Galíciában tartózkodó magyar 
ezredek hazatérésének sürgetésére. Az előző 
napi zavargások miatt a fővárosban időlegesen 
előzetes engedélyhez kötik a népgyűlések tar
tását. 
Batthyány kinevezi az „Ideiglenes Országos 
Nemzeti örseregi Tanács"-ot. Elnöke: Ottin-
ger Ferenc vezérőrnagy, budai dandárparancs
nok. 

21. Szemere Bertalan belügyminiszter körlevélben 
jelenti be a hatóságoknak a MOIB megszűné
sét, egyben meghagyja, hogy a vagyonosokból 
„a nemzetőrség szaporítassék". 
A miniszterelnök utasítja a hatóságokat, hogy 
haladéktalanul kezdjék meg az új törvény ér-
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telmében felállítandó nemzetőrség összeírását. 
Egyidejűleg bizalmas rendeletben hagyja meg, 
hogy a nemzetőri összeírást csak ott kezdjék 
el, ahol a lakosság körében ellenszenv nem 
mutatkozik. 
A miniszterelnök felszólítja a nyugalmazott, 
vagy a hadseregből kilépett tiszteket, hogy je
lentkezzenek szolgálatra a nemzetőrség szer
vezésére és kiképzésére. 
A pesti katonai térparancsnokság kérésére 
Batthyány intézkedik, hogy a pesti nemzetőr
ség vegye át a sorkatonaságtól a harmincad-, 
a zálog- és a sóház őrizetét. 

22. Batthyány rendelete értelmében a nemzetőr
ség vezényleti nyelve magyar lesz; az oktatás 
nemzeti nyelven történik. Egyidejűleg értesíti 
a hatóságokat, hogy a nemzetőrségnél csak 
egységes gyalogság és lovasság létezhet. 
A minisztertanács a pesti német polgárság nyo
mására ideiglenesen felmenti a fővárosi zsidó 
nemzetőröket a szolgálat alól. 

23. A pozsonyi nemzetőrség dicstelenül szerepel 
a városban kitört antiszemita zavargások ide
jén. 

24. A minisztertanács harmadízben foglalkozik a 
külföldön levő magyar sorezredek hazahoza
talának sürgősségével. Ismételt kérések eluta
sítása esetén „a közbátorság fenntartására" 
olyan lépések megtételét tartja elkerülhetet
lennek, „minőkre felelősségének érzete kény-
teleníti." 
A miniszterelnök közli Zanini osztrák hadügy
miniszterrel, hogy amíg Mészáros Lázár had
ügyminiszter Itáliából haza nem tér, semmi
nemű hadianyag szállítását nem engedélyezi 
az országon belül. 
Batthyány miniszterelnök Ottinger Ferenc ve
zérőrnagy budai dandárparancsnokot ideigle
nes hadügyminiszternek nevezi ki. 
Véres húsvéthétfő Nagykikindán. 

25. Szepesy Ferenc polgármester kívánatosnak 
tartja a pesti nemzetőrség átszervezését. 
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Batthyány, további zavargásoktól tartva, el
rendeli a fővárosi zsidó nemzetőrök lefegyver
zését. 
Batthyány április 27-re tűzi ki a budai fegy
vertár megvizsgálását. 

26. A nagykikindai fejleményeket megtárgyaló mi
nisztertanács az országban tapasztalható moz
galmak „vészterhes természete" miatt mozgó 
nemzetőrségi alakulatok, vagy egy önkéntes őr
sereg kiállításáról hoz határozatot. 
Szemere Bertalan belügyminiszter Csernovics 
Pétert délvidéki királyi biztosnak és temesi fő
ispánnak nevezi ki. 
A Pesti Hírlapban első ízben jelenik meg a hi
vatalos tájékoztatás a miniszterelnöktől a kor
mány katonai jellegű intézkedéseiről. 

27. A kormány által kiküldött bizottság Nyáry Pál 
vezetésével megvizsgálja a budai fegyvertárat 
és ott 14 000 használható fegyvert talál. 

28. Battyhány a budai fegyvertárból 8500 lőfegy
vert utal a vidéki nemzetőrségnek. 

29. Batthyány aláírja a „Pesti Gép- és Vasöntő 
Társaság" képviselőivel a fegyvergyárt létesíté
séről szóló szerződést: a gépgyárat hat hónap 
alatt, napi 500 fegyvert előállító gyárrá ala
kítják. 
Wesselényi Miklós beszéde a Radical Körben: a 
haza veszélyben van! 
Kossuth Pulszky Ferenc útján, az önkéntes had
erő tervezett kiállítása helyett, Erdélyből szé
kely katonaság behozatalát ajánlja. 
Pálf f y Móric a kormánytól 50 000 darab, az 
örökös tartományokban gyártott fegyver vásár
lására kap felhatalmazást — ha azokat egy éven 
belül leszállítják. 

30. A Radical Kör közgyűlése petíciót nyújt be a 
minisztériumnak, amelyben önkéntesekből, or
szágos toborzás útján kiállítandó haderő szer
vezését sürgeti. 
Az egyetemi ifjúság folyamodványban kéri a 
miniszterelnöktől, hogy nemzetőri alakulatuk 
megőrizhesse különállását. 
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A bécsi hadügyminisztérium élén ZaninL altá
bornagyot Graf Baillet de Latour táborszernagy 
váltja föl. 

1. Batthyány elutasít mindenféle, az egységes, la
kóhely szerint szervezett nemzetőrségtől való 
elkülönülési törekvést. 

2. A horvát mozgalmak és a hadügyi kérdések 
tisztázatlansága miatt Bécsbe utazik Batthyány 
miniszterelnök. Helyettese: Deák Ferenc igaz
ságügyminiszter. 

5. Batthyány Bécsben lépéseket tesz Marziani 
György alezredesnek a magyar hadügyminisz
tériumba történő áthelyezésére. 

7. A király aláírja a kéziratokat, amelyek Mészá
ros Lázár hadügyminiszter hazatéréséről és a 
Magyarországon állomásozó sorkatonaságnak a 
magyar minisztérium alá történő rendeléséről 
intézkedik. 

10. A radikálisok kezdeményezésére a pesti ifjú
ság az esti órákban macskazenét ad Ignaz Le-
derer lovassági tábornoknak, a budai (magyar
országi) osztrák katonai főparancsnoknak Bu
dán, a Várban levő lakása előtt. A fegyvertelen 
tüntetőket vértes lovasság és gránátosok verik 
szét — előzetes figyelmeztetés nélkül. 
Éjjel megérkezik Bécsből Batthyány miniszter
elnök. 

11. Pest megye közgyűlésének küldöttsége Nyáry 
vezetésével eléri a nádornál, hogy vizsgálat in
dul a katonai vérengzésért felelős személyek 
megbüntetésére. A nádor utasítására Lederer 
álruhában azonnal elhagyja Budát és Bécsbe 
menekül. 
Zoltán János belügyi államtitkár vezetésével 
megalakul a katonai kihágás vizsgálatára kikül
dött polgári-katonai vegyesbizottság. 

12. Petőfi és elvbarátai által a Nemzeti Múzeum
nál összehívott népgyűlés a katonai vérengzés 
miatt. Budán egyidejűleg megkezdi tevékeny
ségét a május 10-i katonai vérengzés vizsgála
tára kiküldött vegyesbizottság. 
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13. Szemere Bertalan rendeletében a főváros rend
jének és békéjének megőrzéséért a nemzetőr
séget teszi felelőssé. A belügyminiszter egyide
jűleg az egész pest-budai nemzetőrséget Zoltán 
Jánosnak, a katonaság kihágását vizsgáló bi
zottság elnökének rendelkezésére bocsátja. 

15. Hrabovszky péterváradi katonai főparancsnok 
futár jelentése nyomán a minisztertanács dön
tést hoz a délvidéki várak megerősítéséről, a 
Szegednél felállítandó katonai táborról és egy 
10 000 főből álló önkéntes (mobilis nemzetőr
ségi) sereg toborzásáról. 
Batthyány miniszterelnök mint a nemzetőrségi 
ügyekben helyettesét, Baldacci Manó ezredest 
nevezi ki az Országos Nemzetőrseregi Hadita
nács (ONöHt) elnökének, és megbízza mind az 
állandó, mind a mobilis nemzetőrség ügyeinek 
intézésével. 

16. Batthyány és Baldacci kibocsátják az önkénte
sek (a mobilis nemzetőrség) toborzási felhívá
sát. 
Batthyány utasítja Ottinger ideiglenes hadügy
minisztert: intézkedjék, hogy a sorezredi had
fogadók a felhívásban megjelölt helyeken kezd
jék meg az önkéntesek toborzását; értesítse a 
tervezett toborzásról a budai katonai főparancs
nokságot; gondoskodjék, hogy a budai fegyver
tár készleteiből 4000 puskát az önkéntesek szá
mára készen tartson; a katonaság óbudai Ru
házati Bizottmányán keresztül gondoskodjék az 
önkéntesek felruházásához és felszereléséhez 
szükséges anyagokról. 

17. Pesten, a 32. gyalogezred ferencvárosi, a Tehén 
utcában levő főhadfogadója sikertelen kísérle
tet tesz az önkéntesek toborzásának megkezdé
sére. 
Kossuth pénzügyminiszter a miniszterelnök ren
delkezésére bocsátja az önkéntesek toborzásá
nak megkezdéséhez szükséges 200 000 pft-ot. 
Az ONöHt kibocsátja felhívását, amelyben a 
sorezredek tisztikarát, a nyugalmazott és a 
hadseregből kilépett tiszteket felszólítja: je
lentkezzenek szolgálatra a tíz zászlóaljra terve
zett „rendes nemzetőrsereg"-nél, amelyet „'ka
tonai szabályok szerint" fognak kiképezni. 
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18. A minisztertanács Magyarországról és kapcsolt 
részeiből „a fegyver minden nemének" kivite
lét megtiltja. 
Batthyány és Baldacci közös rendeletben uta
sítja a hatóságokat a nemzetőri összeírások ha
ladéktalan felterjesztésére. 
Baldacci ezredes benyújtja a tíz zászlóalj ter
vezett önkéntes haderő előzetes költségvetését. 
Batthyány megküldi a május 16-i toborzási fel
hívást az abban kijelölt helységek elöljáróinak, 
és utasítja őket a toborzás megkezdésére. 
A miniszterelnök utasítja a belügyminisztert, 
hogy bocsásson ki rendeletet: a hatóságok a 
toborzásra kijelölt helyekre küldjenek polgári 
biztost, aki jelen lesz az önkéntesek felfoga
dásánál. 
Pesten az önkéntesek toborzását az épülőfél
ben levő Üllői úti laktanyába áthelyezve, si
keresen megkezdődik a fővárosban a honvédek 
toborzása. A Forradalmi Csarnokban a fővá
rosi ifjúság „a zavarok megszűntéig" felajánlja 
szolgálatait a kormánynak. Battyány ragasz
kodik az önkénteseknél meghirdetett három 
év szolgálati időhöz, 

19. Megérkezik a hivatalos értesítés, hogy a király 
Bécsből Innsbruckba menekült. A miniszté
rium felhívással fordul a nemzethez, amelyben 
adakozásra, valamint az önkéntes haderő mi
előbbi kiállítására szólítja fel. 

20. Szemere utasítja a hatóságokat a toborozás 
ellenőrzésére, a polgári toborozó biztosok ki
nevezésére. Székesfehérvárott megkezdik a 
honvédek toborzását. 

21. A fővárosi honvédtoborzást áthelyezik a Nem
zeti Múzeum előcsarnokába. 
Szegeden megkezdik a honvédtoborzást. 
Budán a nemzetőrség átveszi a sorkatonaság 
egyes őrhelyeit. 

22. Pest város felhívása az iparos legényekhez: az 
önkénteseknél eltöltött három évi szolgálat 
után „minden remekelés vagy díjfizetés nél
kül" lesznek mesterek. 
Debrecenben megkezdik a honvédek toborzá
sát. 

— 741 — 



23. Kossuth kibocsátja felhívását a kamatos 
kincstári utalványok jegyzésére. 
Szemere Bertalan kinevezi Vukovics Sebőt 
délvidéki királyi biztosnak. 
Veszprémben megkezdik a honvédek toborzá
sát. A Jászkun kerület Jászberénybe és Kun
szentmiklósra toborzó biztosokat küld ki. 
Itáliában harcoló ezredétől Bécsen át Pestre 
érkezik Mészáros Lázár hadügyminiszter. 

24. Batthyány kinevezi a Pesten toborzott 1. hon
védzászlóalj parancsnokát. Megjelenik a pá
lyázati felhívás a honvédségnél betöltendő or
vosi állásokra. Veszprém és Fejér megye ren
delkezik a honvédtoborzás megkezdéséről. 

25. Heves, Borsod, Somogy és Vas megyék intéz
kednek az Egerben, Miskolcon, Kaposvárott 
és Szombathelyen megkezdendő honvédtobor
zásról. 

26. Baldacci ezredes értesíti a pénzügyminiszté
riumot, hogy kik jogosultak vidéken a hon
védtoborzás foglalópénzeül kiutalt összegek 
felvételére. 
Az ONöHt ülésén Majthényi István őrnagy 
ismerteti tervezetét, amelynek értelmében a 
nemzetőri lovasságot közköltségen állítanák ki. 

27. Batthyány rendeletére az Újépületben már el 
nem helyezhető honvédeket a Károly-lakta-
nyába, az olasz sorkatonaság mellé szállásol
ják. 

28. A hadügyminisztérium a honvédek magassági 
mértékét az 5 láb 2 hüvelyk gránátosi test
magasságban határozza meg. 
Batthyány elrendeli, hogy a fővárosban mind
azon nemzetőröktől, akik „törvényszabta ké
pességgel nem bírnak", szedjék be a kiosztott 
állami fegyvereket. 

29. Betelik a Pesten kiállítani tervezett 1. honvéd
zászlóalj létszáma; Batthyány kinevezi a 2. 
zászlóalj parancsnokát. 

30. Az ONöHt kibocsátja közleményét, amelyben 
kijelöli a tíz honvédzászlóalj gyülekezési és 
alakulási helyét. 
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A miniszterelnök a május 16-án kijelölt húsz 
vidéki helység mellett még Nagyváradot, Ara
dot és Balassagyarmatot is a honvédek tobor
zási helyéül jelöli ki. 

31. Baldacci ezredes a hatóságokhoz való továb
bítás érdekében átteszi a belügyminisztérium
hoz a nyomtatásban ekkor elkészült honvéd 
toborzási utasítást. 

1. A hadügyminisztérium — a budai katonai fő
parancsnokság kiiktatásával — egyenesen a 
sorezredi hadfogadó helyeknek küldi meg a 
honvéd toborzási utasítást. 

2. Csányi László kormánybiztosi megbízatását ki
terjesztik a Dráva-vonal szervezésére is. 
Batthyány pótlólag még Túrkevét is kijelöli a 
honvédek hadfogadási helyéül. 
Batthyány elutazik éjjel Innsbruckba. Nem
zetőri és honvédi ügyekben helyettese: Mé
száros Lázár. 

4. A miniszterelnököt helyettesítő Mészáros Lá
zár rendelete értelmében minden „katonai hi
vatal" fogadhat fel honvéd önkénteseket, aki
ket a kijelölt toborzóhelyre kell szállítania. 

5. Mészáros Lázár intézkedik a honvéd Ruházati 
Bizottmány felállításáról. 
Mészáros Lázár pótlólag Trencsén és Nyitra 
városokat is kijelöli a honvédek toborzási he
lyéül. 
Mészáros Lázár utasítja a szegedi hadfogadót: 
ha az önkéntesek száma eléri az 1000 főt, a 
toborzást szüntessék be. 

6. A minisztertanács 100 000 hadi kasza készítte
téséről hoz határozatot. 
A nádor kinevezi a fővárosi nemzetőrség első 
őrnagy és zászlóaljparancsnokait. 
Kossuth felhívást intéz az ország népéhez, 
hogy adakozás útján gondoskodjanak a hon
védek felruházásáról. 
A miniszterelnöki iroda sietve szétküldi a ha
tóságoknak a belügyminisztérium által az elő
ző napon visszaküldött honvéd toborzási uta
sításokat. 
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Betelik a fővárosban kiállítani szándékozott 2. 
honvédzászlóalj létszáma: a toborzást ideigle
nesen beszüntetik. 
A csaj kás kerület fellázadt katonái Titel fő
teréről ágyúkat visznek magukkal. 

7. Mészáros Lázár utasítja a debreceni hadfoga
dót: ha az ott alakuló zászlóalj önkénteseinek 
száma eléri a meghatározott létszámkeretet, 
szüntesse be a honvédek toborzását. 

8. A nádor kinevezi az első őrnagy és parancs
nokokat a vidéki nemzetőri zászlóaljakhoz. 
A Batthyányt helyettesítő Mészáros Lázár elő
terjesztésére a nádor kinevezi az első honvéd
zászlóaljak őrnagy és parancsnokait. 

9. A titeli események hírére tartott miniszterta
nács felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a 
veszélyeztetett területek hatóságait felkészü
lésre, a nemzetőrség felfegyverzésére utasítsa. 
A veszélyeztetett Zenta védelmére június 9— 
10-én a környékről 1600 főnyi nemzetőr gyü
lekezik. 

10. Mészáros hadügyminiszter körlevélben sürgeti 
a hatóságokat a nemzetőrség szervezésére és 
„saját erőből történő" felfegyverzésére, hogy 
szükség esetén a megtámadott Bács és Toron
tál védelmére siethessenek. 

11. Szemere belügyminiszter a hatóságokhoz inté
zett körlevélben tájékoztat a „Szeged táján" 
felállítani szándékolt katonai tábor tervéről. 
A kormány a sorezredek 4. zászlóaljának fel
állítása helyett további honvédzászlóaljak to
borzását ajánlja a nádornak. 
A fővárosban toborzott honvédek és az olasz 
katonaság több halálos áldozatot követelő ösz-
szecsapása a Károly-laktanyában. 
Debrecenben befejezik a 10. honvédzászlóalj 
toborzását. 

12. A külügyminiszter értesítése szerint a király 
tudomásul vette a szerb-illir „veszedelmes 
mozgalmak" ellen szervezett „védősereg" fel
állítását. 
A honvédekkel az előző napon összeütközött 
Ceccopieri olasz zászlóalj legénységét Komá
romba szállítják. 
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13. A minisztertanács határozatot hoz a főváros
ban kiállított 1. és 2. honvédzászlóalj azon
nali táborba szállításáról. 
Szemere belügyminiszter körlevélben az al
földi, délvidéki és déldunántúli megyéket két 
hét alatt 40 000 főnyi nemzetőri kiállítására 
utasítja. 
A miniszterelnököt helyettesítő Mészáros Lá
zár előterjesztésére a nádor kinevezi az első 
tiszteket a honvédzászlóaljakhoz. 

14. Batthyány megérkezik innsbrucki útjáról. In
tézkedik, hogy a fővárosban levő honvédek 
azonnal kapják meg fegyvereiket. 
Batthyány a sok nehézséget okozó honvéd 
magassági mértéket 5 láb 2 hüvelykről 5 láb 
1 hüvelykre szállítja. 
Űtnak indítják a fővárosból az első fegyver
szállítmányt Csányi táborába. 

15. A nádor elutasítja a további honvédzászlóal
jak kiállítására tett javaslatot. 
Mészáros Lázár előterjesztésére a nádor kine
vezi Szeth János alezredest a honvédség fő
parancsnokának. 

16. Minisztertanácsi ülés, amely ismételten fog
lalkozik az 1. és 2. honvédzászlóalj útnak in
dításával. 
Szegeden befejezik a 3. honvédzászlóalj to
borzását. 

17. Ottinger Ferenc vezérőrnagy, a Dráva-vonal 
katonai parancsnoka elindul új állomáshelyére 
a fővárosból. 

18. Batthyány június 24-ét jelöli ki a fővárosban 
levő honvédzászlóaljak útnak indítása dátu
mául. 
Mészáros Lázár visszavonja a további honvéd
zászlóaljak kiállítására tett javaslatot. 

19. A vidéki gyalogos és lovas nemzetőrséghez a 
nádor egyszerre 72 őrnagyot nevez ki. 

20. Az ONöHt nemzetőri térparancsnokságok szer
vezéséről intézkedik. 
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21. A szegedi 3. honvédzászlóaljat — fegyver, ruha 
és felszerelés nélkül — Óbecsére szállítják, a 
Tisza-vonal védelmére. 
A minisztertanács július 15-i dátummal Szer
bia és Bosznia felé eltiltja a kasza kivitelét is. 

22. Az Itáliából visszatért Damjanich Jánost a 
Szegeden toborzott 3. honvédzászlóalj őrnagy-
és parancsnokának nevezik ki. 

24. Batthyány rendeletileg biztosítja, hogy a tá
borba szálló állami hivatalnokok visszatérésük 
után újra elfoglalhatják állásukat — és a köz
beeső időben megkapják teljes illetményüket. 
A fővárosban toborzott 1. és 2. honvédzászló
alj zászlóavatása és eskütétele. Az 1. zászlóalj 
a Drávához vonul, a 2. zászlóalj Szegedre in
dul. 

26. Csányi a déldunántúli megyéket sürgeti, hogy 
nemzetőrségüket azonnal állítsák ki a Dráva
vonalra. 
Elkészül nyomtatásban a nemzetőrség zászló
alj parancsnokai számára kiadott „Rövid uta
sítás . . . " . 

27. Mészáros hadügyminiszter az alsó Duna és a 
Tisza között összevont haderő főparancsno
kául Bechtold altábornagyot nevezi ki. 

28. Baldacci ezredes, az ONöHt elnöke bejelenti 
igényét az óbudai Ruházati Bizottmány min
den készletére, 
Mészáros Lázár hadügyminiszter rendeletben 
szólítja fel az alföldi megyéket: nemzetőrsé
gükből meghatározott létszámú alakulatokat 
indítsanak a déli táborba. 

29. Batthyány elrendeli, hogy a fővárosban, és 
azokban a vidéki városokban, ahol beszüntet
ték a hadfogadást, kezdjék meg újból a honvé
dek toborzását. 

július 1. Sztankó Soma honvéd főhadnagy a miniszter
elnök megbízásából fegyvervásárlás céljából 
Belgiumba utazik. 

2. Batthyány kinevezi az első honvédzászlóaljak 
főorvosait. 

— 746 — 



Az egységes nemzetőrség megteremtése érde
kében Baldacci ezredes rendeletileg feloszla-
tottnak nyilvánítja a különböző polgárőri ala
kulatokat és lövésztestületeket. 

4. Miniszterelnöki rendelet szabályozza a lakó
helyen teljesített nemzetőri szolgálat alól köz
érdekből történő felmentés kérdéseit. 
A honvédsereg főparancsnoksága, amely a tá
bori szolgálatra rendelt zászlóaljak ügyeit in
tézi, a hadügyminisztérium keretében megkez
di működését. 

5. Összeül Pesten a népképviseleti országgyűlés. 
A Kossuth Hírlapja szerint befejeződött a 
12 000 honvéd kiállítása. 
Miniszterelnöki rendelet a táborba szállott 
nemzetőrség ellátásáról és felváltásáról. A 
szolgálat időtartamát azonban nem köti meg, 
hanem a hatóságokra bízza. 

6. Megjelenik a Közlönyben a rendelet, amely a 
hivatalnokok, orvosok és lelkészek esetében a 
helyi nemzetőri szolgálat körültekintő meg
szervezésére utasítja a hatóságokat. Magáno
sok esetében az őrszolgálatban megengedi he
lyettesek állítását. 
Batthyány néhány napos bécsi útja idejére a 
nemzetőri ügyek vitelét ismét Mészáros Lá
zárra bízza. 

7. Elutazása előtt Batthyány kinevezi a honvéd
zászlóaljak alorvosait. 
Az ONöHt javaslatot tesz a hadügyminiszté
riumnak hadügyészi tanfolyam szervezésére. 

9. Mészáros Lázár, mint Batthyány helyettese 
rendelkezik a köz- és magántisztviselők tábori 
szolgálatra vezénylésének módjáról. 
A Dráva-vonalra rendelt nemzetőrséghez a ná
dor két őrnagyot nevez ki. 

10. Megjelenik „A magyar nemzeti őrsereg köte
lező szabályai"-nak első füzete. 

13. Mészáros Lázár módosítja június 28-i rendele
tét: utasítja az érintett megyéket, hogy összes 
nemzetőrségüket haladéktalanul indítsák a 
déli táborba. 
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A fővárosban megjelenik Földváry Lajos nem
zetőri őrnagy tábori szolgálatra toborzó fel
hívása. 

14. Bechtold altábornagy a 2. és 3. honvédzászló
aljak részvételével megrendezi Szenttamás 
megerősített szerb tábor „szemrevételezését". 

15. Megjelenik Kovách alezredes, a pesti nemzet
őrség főparancsnokának felhívása egy, a fő
városban felállítandó hatfontos nemzetőri tü
zérüteg kiállítása érdekében. 

17. A tolnai nemzetőrség zászlóalja engedelem és 
felváltás nélkül hazatér a verbászi táborból. 

19. Kossuth a nemzetőrség tábori szolgálatának 
átszervezését javasolja: csak önkénteseket, 
hosszabb idejű szolgálatra. 

21. A miniszterelnök a lakóhelyéről kimozdított és 
táborban szolgáló nemzetőrséget a honvéd fe
gyelmi szabályok alá rendeli. 
Megszervezik a pest-budai nemzetőri térpa
rancsnokságot; parancsnoka Kovách György 
alezredes. 

24. Batthyány ismételten Bécsbe utazik. Nemzet
őri ügyekben változatlanul Mészáros Lázár 
helyettesíti. 
Csernovics Péter egyidejű felmentésével. 
Szentkirályi Mór jászkun főkapitányt királyi 
biztosnak nevezik ki a Bácskába. 
A belügyminiszter elrendeli a fegyvergyártó 
kisiparosok ellenőrzését, a fegyver- és lőszer
készletek összeírását. 
A győri 5. honvédzászlóalj Komáromba indul. 

25. Mészáros Lázár, mint a miniszterelnök helyet
tese intézkedik, hogy a hatóságok az állami és 
megyei hivatalnokok, gazda- és postatisztek, 
orvosok és lelkészek tábori szolgálatánál tart
sák szem előtt az állam, a közigazgatás és 
egészségügy érdekeit. 
A Batthyányi helyettesítő Mészáros Lázár 
egyidejűleg rendelkezik, hogy a hatóságok a 
táborban levő nemzetőrségük felváltása előtt 
jelentsék a váltásra szánt nemzetőrség létszá
mát, kiképzésének és felszereltségének fokát, 
a soraikban levő önkéntesek számát. 
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Hont megye teljes, Mészáros Lázár július 13-i 
rendelete értelmében megindított nemzetőr
sége Vácról visszafordul és hazavonul. 

26. A Közlönyben megjelenik az ONöHt két nap
pal korábbi rendelete a bánya- és kohómunká
soknak a nemzetőri szolgálat alóli felmenté
séről. 

28. A veszprémi 6. honvédzászlóalj megindul 
Óverbászra, a debreceni 10. zászlóalj Écskára. 

30. A pest-budai gyalogos nemzetőrség zászlóava
tása és eskütétele a Vérmezőn. 

31. Baldacci ezredes rendelete értelmében a nem
zetőri lovassághoz csak azok jelentkezhetnek, 
akik megfelelő lóval és nyeregszerszámmal 
rendelkeznek. 
Megkezdődik Pesten a honvéd hadügyészi tan
folyam. 

augusztus 1. Batthyány módosítja a július 5-i rendeletet: 
a tábori szolgálatra rendelt nemzetőrség szol
gálati ideje ezentúl legalább tíz hét kell, hogy 
legyen. 
Földváry a fővárosban toborzott önkéntesek
kel megindul a verbászi táborba. 

3. Baldacci ezredes rendeletben sürgeti, hogy a 
táborban levő nemzetőrség feletti áttekintés 
érdekében a parancsnokok az egység létszámá
ról és táborhelyéről haladéktalanul tegyenek 
jelentést. 

4. A 9. honvédzászlóalj Kassáról megindul a déli 
táborba. A 7. zászlóaljat egyidejűleg Veszp
rémbe rendelik, de végül Pápán nyer elhelye
zést. 

5. Az 5. honvédzászlóalj Komáromból megindul 
a déli táborba, Verbászra. 

7. A Sztankó főhadnagy által Belgiumban vásá
rolt fegyverek első szállítmánya megérkezik 
Pestre. 
Mészáros Lázár a galíciai fejlemények miatt 
Gömör, Hont és Nógrád megyék nemzetőrsé
gét otthonmaradásra utasítja. 
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Baldacci ezredes körlevélben szabályozza a 
helyőrségi szolgálatot ellátó nemzetőrség fel
adatait. 

8. Mészáros Lázár hadügyminiszter augusztus 
8—14. között szemleutat tesz a déli táborban. 
A pesti zendülése miatt késlekedő 5. zászlóalj 
megérkezik a verbászi táborba. 

9. A déli táborban, Becsén levő jászkunoknak le-
küldik az első ezer belga fegyvert. 
A 4. honvédzászlóaljat Pozsonyból Komárom
ba szállítják. 

10. Batthyány felterjesztésében javasolja a ná
dornak a pankotai nemzetőrség lefegyverzé
sét. 
Esztergom megye Komárom várába küld őr
szolgálatra 1200 nemzetőrt. 

12. Baldacci rendelete értelmében a felső megyék 
önkénteseket sem küldenek a déli táborba. 

13. Batthyány miniszterelnök rendelete értelmé
ben a hatóságoknak önkéntesekből kell kiállí
tani a táborba küldendő nemzetőri haderőt, 
amelyet a honvédek illetménye szerint fizet
nek, és amelynek ,,a harcz végeztéig" kell a 
szolgálatot vállalnia. 
A fővárosi lovas nemzetőrség zászlóavatása és 
eskütétele a Városligetben. 

14. A 8. honvédzászlóalj megindul Pécsről a déli 
táborba, de másnap Csányi parancsára vissza
fordul az Eszékkel szemben levő Dárdára. 

15. Batthyány a Duna és a Dráva közötti tör
vényhatóságokat egy önkéntesekből álló nem
zetőri haderő minél előbb történő kiállítására 
utasítja, mivel „minden perczben hazánk ha
tárainak tettleges megtámadásától kell tarta
nunk . . . " 
Komáromból a 4. honvédzászlóalj egy osztá
lyát (2 század) a verbászi táborba szállítják. 

16. Mészáros Lázár benyújtja az országgyűlésnek 
újoncozási törvényjavaslatát. 

17. A 8. honvédzászlóalj Dárdáról Verbászra indul. 
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19. Bechtold altábornagy második támadása 
Szenttamás ellen, a 2., 3., 6. és 8. honvéd
zászlóalj részvételével. A Pest megyei és a 
jászkun nemzetőrség dicstelenül szerepel az 
ostromnál. 

20. A 4. honvédzászlóalj maradék századát Komá
romból Eszékre szállítják. 

21. A 9. honvédzászlóalj 2 százada bevonul a szo
rongatott Fehértemplomba. 

22. Mészáros Lázár az országban folyó minden
féle toborzást a hadügyminisztérium engedé
lyéhez köt. 

23. Kossuth kezdeményezésére megkezdődik a 
Hunyadi-csapat toborzása a fővárosban. 
A 8. honvédzászlóalj a déli táborból ismét 
Eszék közelébe, Dárdára érkezik. 

26. A lemondott Szentkirályi Mór helyett Beöthy 
Ödön bihari főispánt nevezik ki királyi biztos
nak. 

27. Batthyány Pápa, Vác, Szolnok és Arad váro
sokat jelöli ki az augugsztus 13-i rendelet ér
telmében toborzott önkéntes nemzetőrség ke
rületi gyülekezési helyéül. Egyben kinevezi az 
így létrejövő négy tábor honvéd őrnagy és 
parancsnokait, rendelkezik azok fegyver és 
pénzellátásáról. 
A miniszterelnök rendeletileg intézkedik, hogy 
a hatóságok által a toborzott önkéntes nemzet
őröknek ígért pótdíjat csak azok leszerelése 
után lehet kifizetni. 
A minisztertanács határozatot hoz Batthyány 
és Deák bécsi útjáról. Mészáros hadügyminisz
ter visszatér a déli táborba, hogy a lemondott 
Bechtold helyett átvegye a főparancsnoksá
got. Távollétükben mind a nemzetőri, mind a 
hadügyi vonatkozású feladatokat Szemere Ber
talan látja aL 

29. Batthyány és Deák elutaznak Bécsbe. 
31. Jovich tábornok, Eszék várának parancsnoka 

visszautasítja a miniszterelnöki parancsot, hogy 
a várban 10 századnyi honvédet szállásoljon el. 
Pesten megkezdődik az Önálló önkéntes nem
zetőri zászlóalj, a „pesti csatárok" toborzása. 
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szeptember 2. Periasz megerődített szerb tábor bevétele. A 
harcban a 10. honvédzászlóalj parancsnoka ha
lálos sebet kap. 
Görgey őrnagy megérkezik Szolnokra, a Tiszán 
inneni kerület önkéntes nemzetőreinek gyüle
kezőhelyére. 

3. Szemere Bertalan, mint a miniszterelnök he
lyettese, hadbírókat nevez ki az önkéntes nem
zetőrség kerületi táboraihoz. 
A 7. honvédzászlóalj Pápáról Keszthelyen ke
resztül Kanizsára vonul. 

4. A hadügyminisztérium jelenti az ONöHt-nek, 
hogy a 9. honvédzászlóalj parancsnoka kéri 
nyugállományba való visszahelyezését. Példáját 
rövidesen követi az 5. és 7. zászlóalj parancs
noka is. 

5. Szemere úgy rendelkezik, hogy a Baranya, So
mogy, Zala és Vas megyék által kiállított ön
kéntes nemzetőrök ne Pápára, hanem Csányi 
táborába, a Drávához vonuljanak. 

6. A miniszterelnököt helyettesítő Szemere Ber
talan utasítja az önkéntes nemzetőrség kerületi 
parancsnokait, hogy a rend és fegyelem bizto
sítása érdekében a hadi törvényeket teljes szi
gorral alkalmazzák. 
Az Eszékre be nem engedett 8. honvédzászlóalj 
ismét megindult a verbászi táborba. 

7. A minisztertanács elrendeli, hogy Komáromból 
a magyar legénységű Turszky zászlóaljat szál
lítsák a fővárosba. 
Szemere, mint Batthyány helyettese, kiadja az 
önkéntes nemzetőrség négy őrnagyának szóló 
részletes utasítást, amely szeptember végére 
irányozza elő a kerületi táborok harcra való 
felkészítését. 
Szatmár megye engedélyt kap Szemerétől, 
hogy a fenyegető nemzetiségi mozgalmak miatt 
Önkéntes nemzetőreit ne kelljen Aradra kül
denie. 

8. A Turszky zászlóalj Komáromból Pestre érke
zik. 
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Tolna megye 1200 főnyi önkéntes nemzetőri 
zászlóalját Szemere Pest mellé, Soroksár, Ha
raszti, Taksony helységekbe rendeli. 
Ivánka Imre őrnagy a váci táborban parancs
megtagadás miatt főbe lövet egy önkéntest. 

9. Szemere a váci táborból Ivánka őrnagyot egy 
zászlóaljával együtt Pestre rendeli. Ivánka vo
naton még aznap este megérkezik és alakulatá
val az Ű j épületbe szállásol. 

10. Batthyány és Deák, valamint az országgyűlés 
Bécsbe küldött tagjai visszatérnek a fővárosba. 
Komáromból hajón váratlanul idegen legény
ségű sorezredi alakulatok érkeznek a főváros 
közelébe. 

11. A Batthyány-kormány tagjai — kivéve a déli 
táborban tartózkodó hadügyminisztert — le
mondanak. 
A fővárosban levő magyar legénységű alakula
tokból megkezdődik az átlépés az önkéntesek
hez. 
Lemond Szeth János alezredes, a honvédség fő
parancsnoka. 
Benyújtja, majd visszavonja lemondását Bal-
dacci ezredes, az ONöHt elnöke is. 
Jelačič seregei átkelnek a Dráván. 

12. Lemond Melczer Andor ezredes, hadügyi ál
lamtitkár, a táborban levő Mészáros Lázár he
lyettese. 
A nádor felkérésére, Batthyány ismét vállalja a 
kormány megalakítását. 

13. Batthyány az előrenyomuló Jelačič ellen nép
felkelést hirdet a Dunántúlon. 
Batthyány intézkedik, hogy az önkéntes nem
zetőrség pápai, váci és szolnoki tábora haladék
talanul vonuljon a veszprémi táborba. Ide ren
deli a Pest alatt állomásozó tolnai önkéntes 
zászlóaljat is. 
A miniszterelnök Pozsonyba rendeli a Komá
romból elhozott olasz legénységű Cecciopieri 
alakulatot és helyükre a komáromi várba 
Ivánka váci táborából küld önkénteseket. 
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14. A miniszterelnök — mivel az újoncozási tör
vényjavaslat nincs megerősítve — elrendeli a 
honvédek toborzásának országos megkezdését. 
Egyidejűleg megtiltja a sorkatonaság átlépését 
a honvédekhez, vagy az önkéntes alakulatok
hoz. 
A sorkatonaság elhagyja a fővárost. 
Megérkezik Pestre a borsodi önkéntesek zászló
alja. Batthyány általános rendelkezése a nem
zetőri szolgálat, a tábori és helyi őrszolgálat 
alóli felmentés kérdéseiben. 

15. Batthyány kinevezi az első honvéd táborkari 
tiszteket. 
Görgey jelenti a minisztrelnöknek, hogy sere
gével nem tud megindulni, mert serege nincs. 

16. Batthyány a borsodiak Pestre érkezett zászló
alját is Veszprémbe küldi. Egyidejűleg a 4. 
honvédzászlóalj 4 századát is a verbászi tábor
ba rendeli. 
Perczel Mór miniszterelnöki engedéllyel meg
kezdi a fővárosban a Zrínyi-szabadcsapat szer
vezését. 

17. Komárom városában tűzvész pusztít. 

18. A Közlönyben megjelent rendelet szerint az 
ONöHt csak egy évre ismeri el a nemzetőrség 
tisztjeinek választását. 

20. Batthyány az önkéntes nemzetőrség négy se
regcsoportjához hadügyészeket nevez ki a siet
ve 'befejezett tanfolyam hallgatóiból. 

21. Mészáros Lázár sikertelen kísérlete a megerő
dített Szenttamás elfoglalására. 

22. Végérvényesen visszalép az ONöHt elnökségé
től és elutazik ezredéhez Baldacci ezredes. 
A gyorsan kiállított Zrínyi-csapat a miniszter
elnök rendeletére a fehérvári táborba indul. 

23. Batthyány az ONöHt egyik tisztjét, Pándy 
Soma őrnagyot alezredessé és a honvédsereg 
főparancsnokává nevezi ki. 
Batthyány utasítja Máramaros megyét, hogy 
önkéntes nemzetőrségét a galíciai fejlemények 
miatt tartsa otthon. 
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A Pest által toborzott „csatárzászlóalj" 14. sor
számmal besorol a honvédzászlóaljaik közé. 

24. Batthyány — nádori megerősítés nélkül — tisz
teket nevez ki az újonnan alakuló honvéd 
zászlóaljakhoz. 
Batthyány Görgeyt Szolnokról a fővárosba ren
deli és kinevezi Csepel-sziget parancsnokává. 
A 14. honvédzászlóalj megindul a Fehérvárnál 
gyülekező táborba, 
Kossuth elindul toborzó útjára az Alföldre. 

25. Görgeyt kis seregével hajón Ráckevére szállít
ják. 

26. A miniszterelnök utasítja Ung megyét, hogy 
önkéntes nemzetőrségét tartsa otthon, s ha már 
útnak indult volna, forduljon vissza. 
Nádoisy alezredes, az ONöHt új elnöke, a zava
rok eloszlatása érdekében rendeletben szabá
lyozza a honvédek, önkéntes nemzetőrök és más 
önkéntes alakulatok névhasználatát. 
A 3. honvédzászlóalj 3 századát a Fehértemp
lommal való összeköttetés biztosítására Ver
séére rendelik. 

27. Az ONöHt betegsége miatt felmenti a szolgá
lattól a 7. szászlóalj parancsnokát. 
Batthyány Lamberg királyi biztossal való talál
kozás céljából Pestről a fehérvári táborba indul. 

28. Lamberg tábornokot a pesti hajóhídon felisme
rik és a felháborodott nép végez vele. 

29. Csata Pákozdnál az 1., 7. és 14. honvédzászló
aljak, valamint a váci és pápai tábor önkéntes 
nemzetőreinek részvételével. 



SZEMLE 

KLAUS LINDENBERG: 

LA FUNCIÖN POLlTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN 
AMERICA LATINA1 

(ILDIS. Santiago de Chile, 1971., 42 p.) 

KLAUS LINDENBERG: 

FUERZAS ARMADAS Y POLlTICA EN AMERICA LATINA 
BIBLIOGRAFIA SELECTA2 

CILDIS. Santiago de Chile, 1972., 199 p.) 

Az utóbbi évtizedben a hadseregek 
szerepe az egyik legnagyobb érdeklő
désre számot tartó téma Latin-Ame
rika országaiban, de szerte a világon 
is. Az érdeklődés elsősorban az aktuá
lis politikai helyzetből fakad, de po
zitív következményképp történeti vizs
gálódásokkal is összekapcsolódik, s 
ennek nyomán a latin-amerikai gaz
daság- és társadalomfejlődés fontos 
részletei is feltárulnak a kutatás so
rán. 

Lindenberg két könyve szorosan 
kapcsolódik egymáshoz. Válogatott bib
liográfiája ad alapot könyve számá
ra, melyben a latin-amerikai hadse
regek politikai funkcióját, ennek vál
tozásait vázolja fel, historiográfiai jel
leggel foglalva össze a szakirodalom 
eddigi eredményeit, rámutatva, hogyan 
jöttek létre és hogyan törtek szét szte
reotip sémák e problémakörben (pl. a 
hadsereg, mint a politikai bizonyta
lanság oka — séma, s ennek ellen

téte: a hadsereg, mint a bizonytalanság 
következménye stb.). 

A függetlenség kivívása után a XIX. 
század első két harmadában a had
sereg, mint a „nemzet-építés", oli
garchia által meghatározott, azzal szer
vesen Összefonódó tényezője, „patrió
ta" köntösben jelenik meg. A latifun
dium továbbélése, az ezzel összefüggő 
regionalizmus, a „gyarmati értékrend 
továbbélése" — a gazdasági fejletlen
ség — vonja maga után, ihogy a ki
alakuló államok megszervezése a cau-
dillo-k, katonák feladata lett, s a 
hadsereg e korszakban a „latifundis-
ták politikai pártjaként" funkcionált. 
E „nemzeti" hadseregek legtöbbje he
lyi, regionális magánhadsereg, ahol a 
caudillo a tisztek, tábornokok kineve
zésénél politikai szolgálatokat hono
rál. 

A XIX. század utolsó harmadában 
(néhol második felében) a tőkebe
hatolás—iparosodás—urbanizáció, be-

1 A fegyveres erők politikai funkciója Latin-Amerikában. 
2 A fegyveres erők és a politika Latin-Amerikában. Válogatott bibliográfia. 
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vándorlás következtében a társadalom 
differenciálódik és átalakul: megerő
södik a „középosztály", megjelenik a 
tőkés oligarchia, s jelentkeznek ezek 
ellentétei a földbirtokosokkal, a régi 
oligarchiával. A hadseregben e válto
zások következményeképpen megindul 
a „profesionalización", a szakképzett 
tisztek megjelenése, s köztük egyre 
több a középosztálybeli eredetű: az 
iparosodottabb országokban elsősorban 
a „városi középosztály", a fejletlenebb 
országokban az agrár-körzetekből 
származó (leggyakrabban elszegénye
dett földbirtokosok — A. Á.) tisztek. 

Ezt a modernizációt európai (az or
szágok többségében német, három or
szágban — Brazília, Guatemala, Peru 
— francia) katonai missziók indítják 
el; a XX. századiban ez a folyamat to
vább tart. Sok szerző a modernizáló
dással kapcsolatban a hadsereg poli
tikamentességének növekedését jósol
ja, míg mások szerint e folyamat a 
politikába való beavatkozás tendenciá
ját („intervencionismo") — növeli. Az 
azonban mindenképpen áll Lindenberg 
szerint, hogy e folyamat, anélkül, hogy 
érintette volna az oligarchia hadse
regen belüli hegemóniáját, létrehozott 
egy középosztályból származó „kato
nai elitet". S bár a rivalizálás e cso
portok közt többféle formában is je
lentkezik (pl. haladó mozgalomként a 
brazíliai „tenentismo", a hadnagyok 
mozgalma; vagy a különböző fegyver
nemek közötti rivalizálás), ezt nem 
szabad túlbecsülni Lindenberg szerint. 

A második világháború után az USA 
„csaknem kizárólagos" kontrollja jel
lemző a fegyveres erők fejlődése-fej
lesztése terén. A politikai behatolás
sal, hegemóniával párhuzamosan a 
„katonai segély" (Lindenberg idézője
le) is jelentkezik: fegyverek átadása, 
katonai kiképzés és tanácsadás, az 
USA katonai missziói segítségével: 
1960-ban 38 ilyen misszió volt Latin-
Amerikában. 

Az USA katonapolitikájának motí
vumai persze különbözőek voltak az 
utóbbi 25 év alatt (a „stabil" diktatú
rák támogatása, a reformista „civil" 
kormányok megdöntése, védekezés a 
kommunizmus ellen, „ellenfelkelések" 
szervezése stb.). A második világhá
ború után a fegyverkezés spirálsze-
rűen növekedett anélkül, hogy ennek 
objektív okai jelentkeztek volna. Ezt 
azonban az USA-érdek mellett a la

tin-amerikai militarizmusok egymás
sal szembeni törekvései, illetve a hi
vatásos elit „technológiai fanatizmu
sa" is elősegítette. S mivel a külpoli
tikai konfliktusok megoldása nem ka
tonai eszközökkel történt a világhá
ború után, a hadsereg csak belpoliti
kai funkciót játszhatott, elsősorban ott, 
ahol a gerillamozgalmak jelentkeztek. 

A technológiailag egyre bonyolul
tabb fegyverzet mind több speciális 
kiképzést nyert tisztet igényelt. En
nek döntő részét az USA segítségével 
képezték és képezik ki Amerikában, 
vagy USA-kiképzők segítségével Latin-
Amerikában. Ennek eredményeképp 
nagyban emelkedett a latin-amerikai 
katonai elit technikai képzettségének 
színvonala, s kibontakozott a fegyve
res erők belpolitikai tevékenységének 
új oldala, a „civic action" stratégiája: 
infrastrukturális tervek realizálása 
(út-, vasútépítés, kórházak, repülőte
rek létesítése, egészségügyi szolgálat 
megszervezése, alfabetizáció stb.). Ezt 
a globális felforgatás-ellenes stratégia 
(„estrategia antisuibversiva global") 
egy taktikai fázisaként minősíti Lin
denberg, mint pszichikai fegyvert, 
amely a kormánnyal és hadsereggel 
szembeni szimpátiát növeli. E tevé
kenység egy általános (nem katonai) 
fejlesztési politika keretén belül je
lentkezik, s létrehozta a katonai eliten 
belül a „katonai értelmiséget". Már 
a század elejétől vannak katonai „es-
cuelas politecnicas',' amelyek színvo
nala általában magasabb, mint a „ci
vil" főiskoláké. (Ha egyáltalán vannak 
polgári műszaki főiskolák!) Az utób
bi évtizedekben számos, főleg mérnö
ki képesítést adó katonai akadémia 
jött létre Latin-Amerikában. A leghí
resebbek a brazil Sorbona, és a Limá
ban 1956-ban alapított Centro de Al
tos E studios Militär es (CAEM). Lin
denberg ez utóbbi tevékenységét is
merteti részletesen, joggal, hiszen 
1968-ban a . CAEM tisztjei vették át 
a hatalmat Peruban, s legtisztábban 
itt vizsgálható a „katonai értelmiség" 
tevékenysége. 

A CAEM-ban a katonai tárgyak 
mellett fokozatosan meg jelent és a 
tananyag döntő részévé vált a köz
gazdaságtan, a szociológia, a gazdaság
fejlesztés elmélete. Fontosnak tartja 
Lindenberg megjegyezni, hogy a ta
nári testületben mind több haladó, 
sőt marxista gondolkodású civil tanár 
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jelent meg. Az oktatási anyag nagy 
szerepet játszott a CAEM^ben tanult 
tisztek politikai, társadalmi nézeteinek 
kialakulásában, akik azon túl, hogy 
magas szintű katonai ismereteket is 
szereztek, „ellen-elitté" („contraelit") 
váltak (a latifundista oligarchiával 
szemben): tudományos, szervező, mű
szaki, adminisztratív ismeretekkél ren
delkező főtisztek lettek. A katonai in
telligencia létrejötte a katonai eliten 
belül egy homogén — általában ezre
desi rangban levő — csoport kialaku
lását jelentette; e csoport a „civic ac
tion" révén megismerkedett a társa
dalmi viszonyokkal, problémákkal, el
lentmondásokkal, s eljutott a társa
dalmi változások szükségességének 
gondolatáig. A CAEM folyóiratában 
publikált fejlesztéssel kapcsolatos ter
vek, tanulmányok szerzői, mondja 
Lindenberg, logikusan jutottak addig, 
hogy terveiket realizálni is akarták. 
Megjegyzi, más országokban e kato
nai értelmiség kialakulása — bár ten
denciája Ihasonló — lassúbb folyamat. 

Lindenberget foglalkoztatja, milyen 
motívumok és típusok szerint alakul 
a katonai elit beavatkozása a politi
kába. 

Legtöbb nézet a latin-amerikai gaz
dasági viszonyokban a mobilitás hiá
nyát tartja legfontosabb oknak: a 
földbirtokviszonyok megcsontosodot-
tak, az iparfejlődés a külföldi nagytőke 
függvénye. így csak a saját kormány 
lehet a változtatás tárgya: a kor
mány ellenőrzése a gazdasághoz és ha
talomhoz vezető leggyorsabb utat je
lenti. Lényegében e gondolatkörben 
mozog az az interpretáció is, amely 
az államcsínyt a középosztály poli
tikai igényeiből vezeti le, mely csak 
a hadsereg segítségével képes meg
erősödni, reformokat realizálni. Lin
denberg szerint e tézist az is alátá
masztja, hogy a „civil" reformizmus 
erőfeszítései Latin-Amerikában ku
darcot vallottak. Mégis, reálisabbnak 
tartja azt a felfogást, amely a had
seregben nemcsak a „középosztály", 
de az oligarchia képviseletét egyaránt 
látja. E csoportba sorolja Lindenberg 
a marxista Manfréd Kossokot is 
(NDK), aki szerint a 60-as évek ál
lamcsínyeinek legtöbbje a nagybirto
kosok és az adaptálódni akaró közép
osztály szövetségének jegyében jött lét
re. 

Lindenberg úgy látja: a „civic ac

tion" nem depolitizálódás, hanem a 
politikai életre, tevékenységre irányít
ja a hadsereg figyelmét. Ez a tevé
kenység és figyelem azonban már ép
pen ellentétes a XIX. századi „cau-
dillismo"-val ; az új katonai rendsze
rékben a tisztek, mint a „társadalom 
mérnökei" jelennék meg. 

A kispolgári jellegű nemzeti, forra
dalmi, „populista" pártok kudarcai 
következtében várható egy „katonai 
népiesség" (populismo militar) kiala
kulása Latin-Amerikában, jósolja Lin
denberg. Ez azonban nem a sokszor 
emlegetett „nasszerizmus" lesz. A 
fegyveres erők nem politikai párt szer
vezését szorgalmazzák, hanem össze
fognak a hasonló elképzelésű polgári 
csoportokkal, s létrejön egy katonai
polgári szintézis. 

Lindenberg több, mint 1000 címet 
tartalmazó válogatott bibliográfiája 
szolgált alapjául e historiográfiai át
tekintésnek. Ez a bibliográfia az utób
bi k b 15 év anyagából válogat. A fe
jezetek a militarizmus, a hadsereg ál
talános kérdései (IL), a hadsereg sze
repe a harmadik világban (III.), s 
Latin-Amerikában általában (IV.) 
szempontok szerint rendeződnek, az 
V. fejezet az USA és Latin-Amerika 
viszonyát tárgyaló műveket gyűjti ösz-
sze, a VI. pedig az egyes országok 
szerint rendezi anyagát. 

Lindenberg könyvei alapján körvo
nalazható a kutatások néhány közpon
ti problémája. Legfontosabb, legtöb
bet vizsgált probléma a középrétegek 
szerepe a latin-amerikai társadalom
ban, a hadseregben, s ezzel összefüg
gően a hadseregen belül kialakult 
„technokrata" csoport szerepe. Az ál
talánosító jellegű tanulmányok azon
ban, úgy tűnik (az utóbbi öt évben), 
hajlamosak a perui példát abszoluti
zálni. A kutatások iránya .mindenképp 
fontos: a hadsereg belső struktúrájá
nak vizsgálatát tartják fontos szem
pontnak, s ezt összekapcsolják a tár
sadalmi és osztályviszonyok elemzé
sével. Hiányoznak azonban olyan fon
tos szempontok, mint pl. az altiszti 
kar vizsgálata, kapcsolatai a kispolgá
ri rétegekkel (a 30-as években az al
tiszti mozgalmak sok országban je
lentkeztek, s Kubában Batista pl. ilyen 
lázadással került hatalomra), s ez is 
az aktualizálásra (középrétegek-kato
nai elit) figyelmeztet. Maga az aktua
lizálás a legjellemzőbb vonása az e 
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problémákkal foglalkozó tanulmá
nyoknak, s mindig összekapcsolódik 
egy jövő felé irányuló kitekintéssel. 
Ez jelzi a katonai problémákkal fog
lalkozó tanulmányok (legjellemzőbben 
az észak-amerikai tanulmányokban je
lentkezik ez; egyébként a tanulmá
nyok döntő része észak-amerikai 
szerző műve!) „(mögöttesét" is: a for

rongó kontinens jövője izgatja a bur
zsoá „politológiát", történettudományt. 
Jelzi azonban a marxista történettu
domány adósságát is e téren. S e ku
tatásokhoz — induláshoz például — 
Lindenberg bibliográfiája hasznos, jó 
kiindulópontként szolgálhat. 

Anderle Ádám 

LJUDMILA ZSIVKOVA: 

ANGLO—TURSZKITE OTNOSENIJA 1933—1939* 

(Náuka i Izkusztvo, Szofija, 1971., 218 p.) 

A szerző a téma megírásához széles 
körű kutatásokat végzett. Ennek során 
gazdag és nagy részben eddig még 
nem publikált dokumentumokat dol
gozott fel. Angliai kutatómunkáját kü
lönösen értékesnek ítélhetjük, hiszen 
számos olyan iratra, jegyzőkönyvre, 
jelentésre, feljegyzésre stb. bukkant, 
amelyek az 1933—1939-es évek diplo
máciai eseményeinek kulisszái mögé 
engednek bepillantást. Az ott feltárt 
anyagok mellett Zsivkova feldolgozta 
a bolgár állami levéltár, valamint a 
német és a szovjet levéltárak, illetve 
publikációk diplomáciatörténeti iratait, 
amelyek szintén a tárgyalt időszak 
angol—török kapcsolataira utalnak, 
azokkal foglalkoznak. 

A fasiszta diktatúra létrejötte Né
metországban és nagyhatalmi törekvé
sei újra felszínre hozták, illetve fel
keltették a vezető kapitalista országok 
érdeklődését a Duna-medence és a 
Balkán-félsziget iránt. A szerző leszö
gezi, hogy a különböző érdekek ütkö
zésében és találkozásában Törökország 
a fókusz funkcióját töltötte be. A leg
élénkebb érdeklődés a nyugati hatal
mak közül természetesen Nagy-Bri
tannia részéről nyilvánult meg. Közel-
keleti gyarmataihoz az út a Földkö
zi-tengeren és a Balkánon át vezetett. 
Anglia viszonyát Törökországhoz te
hát az angol imperializmus érdekei 
szabták meg. Ugyanakkor e viszony 
nagymértékben függött az általános 
politikai helyzet alakulásától Európá

ban, a Balkánon és a Földközi-tenger 
térségében. Az angol burzsoázia, mivel 
az 1930-as évek elején nem érezte ér
dekei veszélyeztetettségét Európa déli 
részén, nem kívánt Törökország irá
nyában semmiféle kötelezettséget vál
lalni. 

Más volt a török álláspont. Török
ország 1932-ben a Népszövetség tagja 
lett. Az uralkodó osztályok legreakció-
sabb körei mind nagyobb mértékben 
befolyásolták a bel- és külpolitikát. 
Uj külpolitikai orientációt igyekeztek 
megvalósítani, melynek alapvető vo
nása a Szovjetuniótól való eltávolo
dás volt. Ismeretes, hogy a Szovjet
unió volt az első olyan állam, amely 
ténylegesen erkölcsi és diplomáciai tá
mogatást nyújtott a fiatal török köz
társaságnak. A népszövetségi tagság 
megszilárdította Törökország nemzet
közi helyzetét és ezt kívánták a reak
ciós török vezetők kihasználni a nyu
gati imperialista hatalmak felé való 
közeledéshez. Különösen erősödött ez 
a törekvés 1934-ben. A török külpoli
tika lépései határozottan bizonyítot
ták, hogy Törökország aktívan részt 
kíván venni az európai ügyek intézé
sében. Például az 1934. február 9-én 
aláírt Balkán-egyezmény iránt igen 
nagy érdeklődést tanúsított és a szerző 
megállapítása szerint a török vezető 
réteg bizonyos körei Románián és Ju
goszlávián keresztül be kívántak kap
csolódni a kisantant működésébe. 
Közben mind nyíltabban kifejezték 

Angol—török kapcso la tok 1933—1939. 
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kívánságukat az Angliával való kap
csolatok kiépítésére. 

Bizonyos idő után az angol diplo
mácia nem zárkózhatott el a török 
szándék tudomásul vétele elől. Az an
gol külügyminisztériumban tehát na
pirendre tűzték a kérdést. Mivel még 
mindig nem állt az angol imperializ
mus érdekében egy szorosabb együtt
működés a törökökkel, ügyesen meg
kerülték a problémát: nem vetették 
el a török javaslatot, de nem is fo
gadták el. Formálisan az angol poli
tikusok egyet értettek az angol—tö
rök kapcsolatok megjavításával, de a 
török diplomáciai és politikai kez
deményezést — a maguk érdekeinek 
megfelelően — csupán az angol—tö
rök kereskedelmi tárgyalások megkez
désére használták fel. 

Figyelemre méltó mozzanat, hogy 
bár az angol diplomáciai körök a tö
rök—szovjet viszonyról negatívan nyi
latkoztak, sőt azt angolellenesnek ér
tékelték, a török kormánykörök ekkor 
még nem tettek lépéseket a török— 
szovjet kapcsolatok korlátozására. 

Az olasz fasizmus előretörése a 
Földközi-tenger térségében, az Abesz-
színia elleni agresszió bizonyos for
dulatot hozott Anglia magatartásában. 
Az angol imperializmust egyszeriben 
foglalkoztatni kezdte a földközi-ten
geri térség és a Balkán államainak ál
lásfoglalása, hogy egy esetleges an
gol—olasz földközi-tengeri konfliktus
ban biztosítsa ezek támogatását, vagy 
legalábbis semlegességét. 

1935. december elején az angol kor
mány utasítására Sir Percy Lorraine, 
Anglia ankarai követe felkereste Ke-
mal Atatürk elnököt és kérte a török 
kikötők, hajóépítő- és hajójavító üze
mek használatának engedélyezését, to
vábbá egy angol flotta elleni agresz-
szió esetén a török katonai segítséget. 
Atatürk megígérte a támogatást és ja
vasolta a két ország vezérkari főnö
keinek mielőbbi konzultálását. 

1935-ben tehát Törökország önkén
tes kötelezettséget vállalt Anglia meg
segítésére egy olasz támadás esetén, 
anélkül, hogy viszonzásul bárminő 
biztosítékot kapott volna angol rész
ről. Ennek ellenére, a török burzsoá
zia nyíltan politikai irányt változta
tott és fokozatosan elzárkózott a Szov
jetunióval való együttműködés továb
bi fejlesztésének gondolatától — és 
természetesen gyakorlatától is. 

A német és az olasz külpolitikai 
törekvések 1936-ban olyan helyzetet 
teremtettek Európában, hogy a török 
kormány ismét felvetette a tenger
szorosokról szóló Lausanne-i egyez
mény revízióját. Az 1923. július 24-én 
elfogadott egyezmény előírta a tenger
szorosok demilitarizálásának kötele
zettségét, amely ellenkezett Törökor
szág szuverenitásával és védelmi ér
dekeivel is. A szovjet kormány a kü
lönböző nemzetközi konferenciákon 
síkra szállt a török érdekek mellett. 
1936 áprilisában a török kormány is
mételten az említett egyezmény reví
ziójának szükségességére hívta fel a 
Lausanne-i megállapodást aláíró ha
talmak figyelmét. Alig egy hét eltel
tével a Szovjetunió egyetértően vála
szolt a török kérésre. Ezután érkeztek 
a többi beleegyezések is. így került sor 
1936. június 22-én a Montreux-i kon
ferencia megnyitására. Anglia képvi
selője hajlandónak mutatkozott a ten
gerszorosok remilitarizálására vonat
kozó török követeléseket kielégíteni a 
Dardanellák kérdésében, de követelte a 
Fekete-tenger nyílt nemzetközi ten
gernek nyilvánítását. Ilyen javaslatra 
még nem volt példa a nemzetközi 
diplomáciában és nyíltan sértette a 
fekete-tengeri államok szuverén ér
dekeit, elsősorban a Szovjetunióét, hi
szen bármely ország hadihajói akadály 
nélkül behatolhattak volna a Fekete
tengerre. Anglia nyomására a török 
kormány delegációja (vezetője dr. 
Aras külügyminiszter volt) vissza
vonta eredeti tervezetét és a brit el
gondolást fogadta el. A szovjet diplo
mácia határozott fellépésének köszön
hető, hogy végül is kompromisszum 
született és éppen török segédlettel, 
nem az angol imperialista érdekek 
arattak teljes diadalt. 

Bár a konferencián kormánya uta
sítására a török küldöttség visszavon
ta a lényegében szovjetellenes angol 
terv támogatását, maga a tény rámu
tatott a török—szovjet viszony elhide-
gülésére. A szovjet kormány azonban 
továbbra is a barátság szellemében 
támogatta Törökország érdekeit. Ami
kor a török kormány, nem sokkal a 
Montreux-i konferencia után, igen ész
szerű javaslatot tett egy török—szov
jet megállapodás létrehozására, mely 
megtiltaná a Szovjetunió ellen készülő 
agresszív erők hadihajóinak átkelését 
a Dardanellákon, a szovjet kormány 
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természetesen örömmel fogadta ezt a 
kezdeményezést. Válaszában késznek 
mutatkozott arra is, hogy ha Török
országot esetleg a Földközi-tenger fe
lől támdás fenyegetné, a szovjet feke
te-tengeri hadiflottát és légierőt is a 
törökök rendelkezésére bocsátaná. Egy 
ilyen megállapodás létrejötte minden 
kétséget kizáróan nagy jelentőséggel 
bírt volna a Szovjetunió és Török
ország védelme szempontjából. Csak
hogy Angliát egy ilyen szerződés meg
kötésének még a gondolata is nyugta
lansággal töltötte el, mert közvetlenül 
a brit imperializmus földközi-tengeri 
érdekeit látta veszélyeztetve. Minden 
befolyását latba vetve ismét elérte, 
hogy a török kormány, saját érdekei 
ellenére, elálljon a szovjet kormány
nak tett javaslatától. 

Ettől kezdődően a brit diplomácia 
határozottan közeledett Törökország
hoz. A „közös érdekeket" emlegetve 
azonban mindvégig az angol imperia
lizmus érdekeit tartotta szem előtt. 
Semmi lényeges elkötelezettséget nem 
vállalt magára és csakis az angol cél
kitűzéseknek megfelelő formákat fo
gadta el az angol—török kapcsolatok 
vonatkozásában. 

1937. február végén a török kor
mány konkrét katonai szövetséget 
ajánlott fel Angliának egy elkövetkez
hető háborúban. Az angolok a javas
latot illetően mély hallgatásba burko
lóztak. 

1938 júliusában a francia kormány 
hasonló javaslatot tett Törökország
nak. A török válasz j avaslat egy há
romoldalú — török—francia—angol — 
szövetség megkötésére vonatkozott. 
Anglia azonban újfent elutasította az 
ötletet, sőt nyíltan kijelentette, hogy 
nem vállal semmiféle elkötelezettséget 
Törökországgal kapcsolatban. 

1939 októberében azonban a hely
zet alapvetően megváltozott. Kitört a 
második világháború és az angol dip
lomácia teljes kudarcára is fény de

rült. Most már mindenáron biztosítani 
akarta a szövetséget Törökországgal. 

A török kormány viszont a kialakult 
helyzetben nem kívánta a szorosabb 
kapcsolatot a nyugati hatalmakkal, mi
vel saját biztonságára vonatkozóan 
megnyugtató és tényleges garanciát 
még ekkor sem kapott tőlük. Az éve
ken át tartó nyugati orientáció kö
vetkeztében teljesen elhidegült a tö
rök—szovjet viszony, sőt a hatalmon 
levő török burzsoázia jobbszárnya el
határolta magát attól az antiimperia
lista állásponttól is, amit Kemal Ata-
türk képviselt. így Törökország a má
sodik világháború éveiben lényegében 
„semleges" állam maradt. Az is igaz, 
hogy nem váltotta be az angol impe
rialisták reményeit sem, nem volt az 
a biztos láncszem Anglia balkáni 
kombinációiban, ahogyan azt a brit 
diplomácia, sőt Churchill is szerette 
volna. 

Mivel Ljudmila Zsivkova könyve 
bolgár nyelven jelent meg, az érdek
lődőknek, az általános könyvismerte
téstől eltérően. Az angol—török kap
csolatok 1933—1939. című munka kü
lönböző fejezeteiben kifejtett mon
danivalójáról kívántam tájékoztatást 
adni. Az eredeti iratanyagok alapján 
kialakított szerzői véleménnyel egyet
értve a tárgyalt időszakban az angol— 
török viszony alakulása valóban teljes 
mértékben az angol imperializmus ér
dekeinek és céljainak volt alárendelve. 
Végső soron a brit diplomáciai ma
nőverezések kudarcot vallottak. A 
hitleri Németország csak addig vette 
figyelembe az angol és a francia ér
dekeket, amíg azok nem ütköztek a 
német imperializmus szándékaival. Mi
helyt ez bekövetkezett, nyilvánvalóvá 
lett a nyugati hatalmak megbékélési 
politikájának teljes kudarca is. Az 
egész „garanciális politika" tulajdon
képpen a fasizmus elleni európai biz
tonság hathatós kiépítését akadályozta 
meg. 

Godó Ágnes 



A HONVÉDELMI NEVELÉS ALAPJAI 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1973., 234 p.) 

Ez a sokak által olvasott könyv a 
Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában 
immár második kiadásban látott nap
világot. Népszerűségének egyik oka, 
hogy a mű szerzői első ízben adnak hű 
képet a hazánkban folyó honvédelmi 
nevelés céljáról, társadalmi szükséges
ségéről, elvi-elméleti alapjairól, gya
korlati megvalósításának módszeréről 
és más, e témát érintő fontos kérdé
sekről. 

Noha a honvédelmi nevelést ille
tően hosszabb-rövidebb tanulmány és 
cikk jelent már meg, mégis hézagpótló
nak tekinthetjük e munkát, mivel a 
szerzők az elmúlt évek során felhalmo
zódott hazai és nemzetközi tapasztala
tokat is figyelembe véve a honvédelmi 
nevelés átfogó igényű kimunkálására 
vállalkoztak. Minthogy a szóban forgó 
téma tapasztalatait a könyv írói nem 
egyszerűen csak összegezték, hanem 
több vonatkozásban új ismereteket is 
adtak, ezért a könyvet túlzás nélkül 
nevezhetjük úttörő jellegűnek is. 

Bizonyos szintű honvédelmi nevelés 
már jó néhány éve folyik hazánkban, 
de a honvédelmi nevelés összefüggő 
kialakítása, tervszerű megindítása, az 
elvek és célok meghatározása, e mun
kát végző szervezetek kiépítése és fel
adataik körvonalazása csak a hatvanas 
évek közepén — pontosabban a Politi
kai Bizottság 1964. április 28-i határo
zata alapján bontakozott ki igazán. 
Hogy miként történt mindez, azt pon
tosan, az eseményeket sokoldalúan ele
mezve mutatja be a szerzői kollektí
va, mely szinte a kezdeti lépésektől 
részese volt — és ma is az — e nagy 
jelentőségű munkának. Igaz, hogy a 
könyv szerzők neveihez kötődik, való' 
jában /mégis azoknak a politikai, társa
dalmi és katonai szerveknek az erőfe
szítéseként született meg, amelyek el
sősorban felelősei az egész társadalom 
honvédelemre való felkészítéséért. 

A szerzők — pártunk katonapolitiká
jának megfelelően — az alábbi kérdé
sekre adnak választ: Miért van szük
ség az egész társadalmat átfogó honvé
delmi nevelő-felkészítő munkára? Mi a 
tartalma, lényege a honvédelmi nevelő
felkészítő tevékenységnek? Mi a kü
lönbség a szocialista haza védelmét 

szolgáló készenlét és a kizsákmányoló 
osztálytársadalmak államának védel
mét szolgáló „honvédelem" között? 

Ezek a kérdések nagyon sok embert 
érdekelnek, különösen az utóbbi prob
léma, egyrészt azért, mert látszatra — 
a burzsoá propaganda „jóvoltából" — 
a tömegek szemében nincs különbség a 
kettő között. Másrészt azért, mert mi 
a szocialista haza védelmére való fel
készítést (természetesen differenciál
tan) már egészen fiatal kortól, az út
törő kortól fokozatosan végezzük, egé
szen a katonai kötelezettség felső hatá
ráig. 

A mű jellegéből, témájának fontossá
gából eredően szinte ellenállhatatlan a 
kísértés, hogy a recenzor szabadon ne 
engedje tollát, és ne részletezze azo
kat a fontos tudnivalókat, amelyeket a 
könyv oly gondosan részletez. A szűk
re szabott keretek miatt azonban csak 
utalhatunk az egyes fejezetek tartal
mára. Az első fejezet szerzői például a 
fent említett miért kérdésekre adják 
meg a választ! Ezzel mintegy megala
pozzák a tanulmány további fejezetei
nek gyakorlati bemutatását, elemzését. 

A második fejezet szerzője átfogó 
képet ad a különböző szintű iskolai 
oktatás rendszerében folyó tervszerű 
honvédelmi nevelés gyakorlati tapasz
talatairól, mikéntjéről és feladatairól. 

A következő tanulmány írója alapos 
és mindenre kiterjedő részletességgel 
taglalja az ifjúsági mozgalom kereté
ben — az úttörő szervezetben, a KISZ-
ben és az „Ifjú Gárdá"-ban — folyó 
szakszerű és módszerében változatos 
honvédelmi nevelőmunkát. 

A negyedik dolgozat a Magyar Hon
védelmi Szövetség (MHSZ) nevelőmun
káját ismerteti. Ebből az írásból kitű
nik, hogy a szövetség az egész országot 
behálózó klubok rendszere és anyagi
technikai lehetőségei révén, milyen 
sokrétű elméleti és szakmai nevelő
munkát végez. Kiváltképpen érdekesek 
azok a részek, amelyek a katonai elő- és 
utóképzés kérdéseivel foglalkoznak. 

Az ötödik írás a tömegkommuniká
ciós eszközök honvédelmi nevelőmun
kájának eddigi tapasztalatait elemzi. 
Rávilágít azokra a még ki nem hasz
nált lehetőségekre és tartalékokra, 
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amelyek gazdagabbá és eredményeseb
bé tehetnék ez irányú munkájukat. 

Végül a hatodik fejezet szerzője 
megkísérli, hogy némi képet adjon a 
különböző művészetek honvédelmi ne
velő hatásáról. A műnek, de talán hon
védelmi nevelésünk egész rendszeré
nek ez a leggyengébb pontja. Ezt lát
szik igazolni, hogy a tanulmány szer
zője meglehetősen kevés tapasztalatról, 
illetve eredményről tudott írásában be
számolni. 

Ügy gondoljuk, az olvasó e vázlatos 
ismertetőből is érzékelheti a honvé
delmi nevelés sokrétűségét és roppant 
fontosságát. A könyvből pedig megis
merheti a haza védelmére és a béke 
biztosítására való felkészülés elvi és 

A könyv szerzőjéről, a félelmet nem 
ismerő, a hitleri fasizmust és kiszol
gálóit határtalanul gyűlölő partizán
parancsnokról még az 50-es évek ele
jén egy, a Hadtörténelmi Levéltárban 
őrzött és több szovjet partizánegység
parancsnok kézjegyével hitelesített 
„Összefoglaló jelentés"-ben olvastam, 
A sziklaszilárdan elvhű kommunistát 
később a Hadtörténelmi Intézetben 
személyesen is megismertem: 1971 vé
gén bekövetkezett haláláig ugyanis 
néhány éven át ő is itt dolgozott. Itt 
vetette papírra gazdag munkásmozgal
mi tapasztalatait, az elnyomókkal ví
vott politikai és fegyveres harcokban 
bővelkedő életútjáról szóló visszaem
lékezéseit, amielyeknék megjelenését 
már nem érhette meg. 

A szerző önéletrajzi munkájában 
hazánk történetének egyik legsúlyo
sabb időszakáról (1938 őszétől 1944 
őszéig) ír és népünk emberibb életéért 
vívott ama harcokat eleveníti fel, ame
lyekben maga is tevőlegesen részt 
vett — önmagáról azonban mindenkor 
tiszteletre méltó szerénységgel beszél. 

1938 novemberében, amikor a bécsi 
döntés alapján Szlovákia egyes terü
leteit Magyarországhoz csatolták, az 
építőmunkás Fábry József Kassán élt 

gyakorlati összefüggéseit — ebből fa
kadó állampolgári kötelességeit. 

Végül megemlítjük, hogy e rendkívül 
hasznos könyvet a Honvédelmi Mi
nisztérium honvédelmi nevelési osztá
lyának munkatársa, a KISZ KB hon
védelmi nevelési ügyekkel foglalkozó 
előadója, az Országos Pedagógiai In
tézet honvédelmi nevelési ügyek tudo
mányos munkatársa, a Magyar Honvé
delmi Szövetség és a Művelődésügyi 
Minisztérium szakembere írta. 

Az első kiadás tapasztalatai bizo
nyítják, hogy e könyv hasznos segítsé
get nyújt mindazoknak a hivatásos és 
társadalmi aktivistáknak, akik honvé
delmi neveléssel foglalkoznak. 

Sztana Béla 

— már jelentős munkásmozgalmi 
múlttal háta mögött: alig volt ugyanis 
15 éves, amikor bekapcsolódott az if
júsági mozgalomba. Ettől kezdve min
den tevékenységét a nép jobb életéért 
vívott harc határozta meg. Politikai 
fejlődésének tükröződése, hogy 1927-
ben már tagja a Csehszlovák Kommu
nista, Pártnak, és röviddel ezután elv
társai bizalmából a párt területi szer
vezetének titkára lett. Elveiért sokszor 
megjárta a csehszlovák burzsoázia bör
töneit is, de önként, meggyőződésből 
választott útjáról semmilyen terror 
nem tudta leteríteni. 

A haladó gondolkozású csehszlová
kiai magyarok számára nem jelentett 
semmi örvendetesét a bécsi döntés. 
„Tudtuk — írja visszaemlékezéseiben 
a szerző —, mostantól nehezebb idők 
jönnek ránk is." Könyvének RABSÁG 
című részében azokat a „nehezebb 
idők"-et idézi fel. Ennek során beszá
mol arról, hogy a haladó erők üldö
zése ellenére miként sikerült kapcso
latot teremteniük a fővárosi szakszer
vezeti központokkal, a Szociáldemok
rata Párttal, amelynek helyi szerve
zeteit is létrehozták. Itt emlékszik még 
Scihönherz Zoltánról és Salamon Dá
vidról (Szekeres Sándor), akik a párt 

FABRY JÓZSEF: 

A SZABADSÁGÉRT HARCOLTUNK 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1973., 228 v.) 
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utasítására Kassáról Budapestre köl
töztek és onnan indították meg az il
legális szervezetek kiépítését. A kom
munisták aktivizálódására a rendőr
ség is felifigyelt és nagy hajsza után 
52 elvtársat tartóztattak le és ítéltek 
el. Meghurcolták Fabry Józsefet is, 
de elítélésére nem találtak semmi in
dokot. 1940 karácsonyát és szilveszte
rét azonban már ő is a börtönben töl
tötte: a rendőrség félrevezetéséért 
ugyanis 40 napra ítélték el. E negyven 
nap történetének leírása rendkívül ér
dekes. Az olvasó képet kap arról, 
hogyan élteik celláikban az elítélt ha
ladó gondolkodású emberek, miként 
segítette őket a Vörös Segély, hogyan, 
milyen módszerekkel taposták sárba 
az elítéltek emberi mivoltát. De képet 
kapunk arról is, hogy a kommunisták 
milyen töretlen szorgalommal képez
ték magukat fogságuk alatt. 

A szerző 1941. június 26-án, a hitleri 
fasizmus hitszegő támadásának 5. 
napján Kassán tartózkodott. Éppen 
hazafelé tartott egy elvtársi találko
zóról, amikor repülőgépek jelentek 
meg a város légterében és szórni 
kezdték pusztító bombáikat. Mint tud
juk, a horthysta kormány ezt a bom
bázást használta fel arra, hogy az or
szágot belerántsa a Szovjetunió elle
ni háborúba. Óriási propagandát fej
tettek ki, hogy a város lakosságával 
elhitessék: a bombázást a Szovjetunió 
gépei hajtották végre. A szerző a 
szemtanú hitelességével számol be a 
provokatív bombázásról, vázolva azt 
a hatalmas, de nem veszélytelen fel
világosító munkát, amelynek során 
bebizonyították Kassa népének, hogy 
a 27 bomba ledobásáért kiket terhel 
a felelősség. 

A háború fokozódásával növekedett 
a haladó erők üldözése is. A Belügy
minisztérium 1941. június 30-án kelt 
11 500/1941. Res. számú „Szigorúan bi
zalmas" rendelete alapján mindazo
kat, akik „.. .az ország belső rendje 
és biztonsága szempontjából még most 
is aggályosnak minősülnek", a rend
őrség internálta. Közöttük volt a 
könyv szerzője is, aki munkájának 
további részében rendkívül szemléle-
tesen írja le az itt eltöltött hosszú és 

gyötrelmes hónapok eseményeit, a tá
bor lakóinak politikai vitáit, terveiket 
és vágyaikat. 

1942 áprilisában sorozó bizottság je
lent meg az internáló táborban, és 
néhány héttel később Fábry József és 
besorozott társai mint „teljes jogú" 
honvédek zárt vagonban gördültek a 
szovjet—német arcvonalra: a szerző 
ekkor 34 éves volt. Könyvében hite
lesen számol be a lövészárokba kény-
szerített magyar katonák hangulatá
ról, akik közül sokan már ekkor meg
győződtek róla, hogy az ország urai 
idegen érdekekért küldték őket a 
szovjet nép elleni háborúba. 

Fábry József még a frontra indu
lás előtt elhatározta, hogy az első 
adandó alkalmat kihasználja és át
megy a Vörös Hadsereghez. Ennek 
viszontagságos végrehajtását könyvé
nek „Odaát" című fejezetében mond
ja el, színesen, olvasmányosan. 

Rendkívül érdekesen és fordulato
sán mutatja be annak a hadifogoly
tábornak az életét, ahol leghosszabb 
időt töltött. Ennék során szól a fog
ságba került tisztek és katonák ma
gatartásáról, s a felvilágosító mun
kájuk eredményeként gondolatvilá
gukban bekövetkezett pozitív válto
zásáról. Igen figyelemre méltóak azok 
a viták, amelyeket a táborban folytat
tak Magyarország jövőjét illetően. Eb
ben a fejezetben méltatja az „Igaz 
Szó" agitációs és politikai mozgósító 
szerepét. 

Fábry József és kommunista, anti
fasiszta társai már a kezdet kezdetén 
kinyilvánították, hogy a szovjet elv
társak oldalán fegyverrel kívánnak 
harcolni a hitleri fasiszták és kiszol
gálóik ellen. A szerző munkájának 
további részében arról olvashatunk, 
miként készítették fél népünk fiainak 
legjobbjait az elkövetkezendő parti
zánharcra, illetve más feladatok vég
rehajtására, s végül a SZABADSÁG 
című részben Fábry József az esemé
nyek hű krónikásaként örökíti meg 
a szovjet partizánok soraiba jelentke
zett magyarok, köztük a szerző bátor 
helytállását a fasizmus ellen vívott 
harcban. 

Molnár Pál 



KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL, (Szovjetunió) 1973. 4—6. sz. — A 
folyóirat -második negyedévi számai
ból elsőként V. BOKAREV: „A párt 
XII. kongresszusa és a Szovjetunió 
védelmi • képességének megerősítése" 
(4. sz. 3—10. o.) c. tanulmányát emel
jük ki. Az 1923 áprilisaiban ülésezett 
XII. kongresszus napirendjén a Vörös 
Hadsereggel foglalkozó külön kérdés 
nem szerepelt, de a kongresszus egész 
tevékenységét áthatotta a védelmi ké
pesség fokozásának gondolata. Az eh
hez szükséges feltételeiket a szocialista 
építés alapjainak a NEP segítségével 
történt megteremtése és a Szovjetunió 
megalakulása biztosította. Mivel 1922-
re a Vörös Hadsereg létszámát 600 
ezer főre csökkentették, szükségessé 
vált a lakosság katonai oktatásának 
bevezetése a területi miliiciarendszer 
alapján. Már 1922 nyarán megjelen
tek az első újjáépített hadihajók a 
Fekete-, Kaszpi-, Balti- és Fehér-ten
geren. 1922—23 folyamán a szovjet 
területek védelmére megszervezték az 
északi-, ladogai-, fekete-tengeri, kasz-
pi-tengeri, amau-darjai határőr flottil
lákat, a csud^tavi hajócsoportot és a 
csendes-óceáni tengeri határőrséget. 

A Forradalmi Katonatanács Politi
kai Osztálya a XII. kongresszus ha
tározatainak szellemében összehívta a 
kongresszus katonaküldötteinek érte
kezletét, ahol Antonov-Ovszejenko és 
Szklanszkij előterjesztése alapján 
megtárgyalták a Vörös Hadsereg új
jászervezésével kapcsolatos teendőket. 

A Szovjetunió létrehozásával össze
függésben sürgősen meg kellett oldani 
a nemzeti kérdést a hadseregben. Az 
országban rövid idő alatt létrehozták 
a nemzetiségi katonaiskolák hálózatát 
a nemzetiségi altisztikar kiképzésére. 
A középkáderek felkészítését a grúz, 
örmény, azerbajdzsán katonaiskolák 
végezték. 1924 őszére a Vörös Hadse
regben 9 nemzetiségi hadosztály és 7 
önálló alakulat volt. 1925-re a nemze
tiségi alakulatok alkották az egész 
Vörös Hadsereg 10%-át. 

A X., XI. és XII. kongresszus tehát 
sokat tett a védelmi képesség meg
erősítéséért, de a Vörös Hadsereg még 
nem mindenben felelt meg a Szovjet
unió védelme által állított követelmé
nyeknek. A gazdasági helyzet meg

erősödésével sokkal nagyobb tervek 
kerültek előtérbe, amelyek az 1924— 
25-ös katonai reform néven kerültek 
be a történelembe. 

A. SIMANSZKIJ: „A hadműve le t i -
hadászati együttműködés megszerve
zése az 1944-es belorussziai hadiműve-
letben" (6. sz. 13—22. o.) c. tanulmá
nya a Nagy Honvédő Háború egyik 
igen jelentős hadműveletének történe
tével foglalkozik. A hadművelet, 
egyike azoknak, ahol össze kellett han
golni több front, a haditengerészet, a 
légvédelem és a partizánalakulatok 
tevékenységét, 71 napig tartott és 1000 
km hosszú arcvonalra terjedt ki (a 
Nyugati-Dvinától a Pripjatyig) 600 km 
mélységben (a Dnyepertől a Visztu
láig és Narevig). A pontos és megbíz
ható hadműveleti—hadászati együttmű
ködés lényege abban rejlett, hogy a 
négy front (1. Balti, 3., 2. és 1. Belo
rusz Front), a légierő, a légvédelem, a 
partizánok, a Dnyeperi Flottilla táma
dó tevékenységének célját, helyét és 
idejét úgy határozzák meg, hogy az 
biztosítsa a hadművelet folyamatos, 
hadászati szünetek nélküli, céltudatos 
és szervezett lefolytatását. 

Az együttműködés megszervezésé
ben a Legfelsőbb Főparancsnokság és 
a Vezérkar játszotta a főszerepet. A 
frontparancsnakok már a Főhadiszál
láson 1944. május 22—23-án tartott 
tanácskozáson tájékoztatást kaptak a 
nyári—őszi hadjárat legfontosabb fel
adatairól, és ezután kezdődött meg — 
az általános képibe belehelyezve — a 
hadműveleti terv és az együttműködés 
részleteinek kimunkálása. A fő cél az 
volt, hogy szétzúzzák a német fa
siszta erők nagy csoportosításait, amely 
elzárta a nyugati hadászati irányt, a 
legrövidebb utat Németország határai
hoz, és teljes egészéiben felszabadít
sák Belorussziát. Ezt az irányt a tá
madás kezdetekor német részről nagy 
erők védték: a „Közép" hadseregcso
port, valamint az „Észak" és „Észak-
Ukrajna" hadseregcsoportoknak a 
szárnyakon csatlakozó részei, összesen 
63 hadosztály és 3 dandár, vagyis 
több mint 1 millió ember, kb. 10 ezer 
löveg és aknavető, 900 páncélos és 
rohamlöveg. Ezeket a 6. légiflotta tá
mogatta, amely .mintegy 1350 repülő
géppel rendelkezett. 

10 Hadtörténelmi közlemények — 765 — 



A továbbiakban a szerző részletesen 
ismerteti, milyen alapokon határozták 
meg a frontok támadásának fő irá
nyát, célját, idejét, hogyan alakították 
ki a frontparancsnokok a közvetlen 
együttműködést, és sok példával il
lusztrálja az együttműködés szervezé
sét a június 23—24-én megindult -Tá
madás után. A Főhadiszállás részéről 
a 2. és 1. Belorusz Frontnál Zsukov, a 
3. Belorusz és 1. Balti Frontnál Va-
szilevszkij marsall irányította a tevé
kenységek koordinálását. Az összehan
golt akciót bemutató sok példa közül 
csupán egyet ragadunk ki. A támadás 
megindítása előtt, június 20-a és 23-a 
között a partizánok tömeges méretű 
út-, híd- és vasútrobbantást hajtottak 
végre, 3 nap alatt kb. 150 hadianyag
gal és katonákkal megrakott vasúti 
szerelvényt siklattak ki, amivel jelen
tős mértékben megbénították a szál
lításokat és nehezítették a tartalékok
kal való manőverezést. 

V. SZEKISZTOV: „A második vi
lágháború másodrendű hadszíntere" (5. 
sz. 36—42. o.) c. tanulmánya az afri
kai hadszíntér régen és sokat vitatott 
kérdését tárgyalja. A szerző azokkal 
a polgári történetírásban állandóan 
fellelhető nézetekkel száll szembe, 
amelyek az utóbbi 5 év alatt megje
lent, több imint 20 műben ismét elő
térbe kerültek, és amelyek mérhetet
lenül felnagyítják az afrikai hadszín
tér jelentőségét, sőt esetenként a má
sodik világháború fő hadszíntereként 
igyekeznek feltüntetni, elébe helyezve 
a szovjet—németnek. A szerző ismer
teti az afrikai hadműveletek főbb ese
ményeit 1940. június 10-e és 1943. má
jus 13-a között. Elutasítja azokat a 
nézeteket, amelyek kizárólag Chur-
chillre hárítják a felelősséget a nyu
gat-európai partraszállás elhalasztá
sáért, a „Fáklya" hadművelet előtérbe 
helyezéséért, és rámutat, hogy Roo
sevelt könnyen hagyta befolyásolni 
magát azoknak az imperialista kö
röknek a politikájától, amelyek a 
Szovjetunió meggyöngülésére speku
láltak. 1942 őszén, amint ezt a té
nyek bizonyítják, megvoltak a kedvező 
feltételek a második front megnyitá
sához. 1942 folyamán az Egyesült Ál
lamok és Anglia több imint 70 ezer 
repülőgépet, 33 ezer páncélost gyár
tott, flottájuk tonna-űrtartalma 9,3 
millió tonnával emelkedett. Az ame
rikai hadseregnek már több mint 70 

mozgósított hadosztálya és 160 repülő
csoportja volt. Az Egyesült ÁEamok 
fegyveres erőinél 5,5 millió katona és 
tiszt teljesített szolgálatot, s az angol 
hadsereg is 50 hadosztállyal rendel
kezett. A sztálingrádi és észak-kauká
zusi frontok lekötötték a németek 
alapvető erőit, itt dőlt el a háború 
sorsa, nyugaton pedig a Wéhrmacht-
nak mindössze 27 legyengült hadosz
tálya tartózkodott. 

Azok a szerzők, akik kitartóan han1 

goztatják, hogy El-Álaméin és Tunisz 
hozta meg a fordulatot a háború me
netében, figyelmen kívül hagyják azt 
az alapvető tényt, hogy 1942. novem
ber 1-én 4,5 német, valamint 10 olasz 
hadosztály harcolt Észak-Afrikában, 
ugyanakkor 197 német és 11,5 olasz 
hadosztály a szovjet—német arcvona
lon. A szerző összegezésül .megállapít
ja, hogy Észak-Afrikát mindezeknek 
a tényeknek a figyelembevételével a 
második világháború jelentős, de min
denképpen másodrendű hadszínterei 
közé kell sorolni. 

Egy távoli baráti ország hadseregé
ről ad hírt Mna C. SZODNOMDAR-
ZSANAK: „Két testvéri hadsereg ka
tonai együttműködése" (6. sz. 40—46. 
o.) c. cikke. 1921. március 1-én Mon
gólia forradalmárainak első kongresz-
szusán létrejött a Szuhe-Bator, Csoj-
balszan és mások által vezetett for
radalmi párt, amely a népfelkelők 
szétszórt osztagaiból megszervezte a 
mongol hadsereg első négy ezredét. 
Ezek az ezredek harcot kezdtek a 
Mongóliát megszállva tartó kínai mi
litaristákkal és 1921. március 18-án 
szétverték a kínaiak erős helyőrségét 
a mai Altanbulakban. Ez a győzelem 
a forradalom előhírnöke volt, a nap 
pedig a Mongol Néphadsereg születé
sének napja. 

Mongólia területének nagy része to
vábbra is Unger báró fehérgárdista 
bandáinak uralma alatt volt, amelyek 
mintegy 11 ezer jól kiképzett és jól 
felszerelt katonákból álltak. 1921 jú
niusában a mongol Ideiglenes Kor
mány kérésére Szovjet-Oroszország 10 
ezer főből álló expedíciós hadtestet 
küldött segítségül, amely a mongol 
csapatokkal együtt vereséget mért az 
ellenségre, és az egyesült csapatok be
vonultak Ulan-Batorba. A Népi Kor
mány kérésére a csapatok 1924-ig 
Mongóliában maradtak és segítettek a 
fehérek erőinek teljes szétverésében 
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és a népi demokratikus rendszer meg
erősítésében. 

A szerző a továbbiakban az 1930-as 
évek eseményeit ismerteti, a japán hó
dító törekvések elleni harcot. Ennek 
elhárítására 1936-ban kötötték meg az 
együttműködési szerződést, aminek 
alapján 1937-ben a mongol kormány 
kérésére szovjet csapatokat küldtek 
Mongóliába. Ezek a mongol csapa
tokkal együtt vívták meg a győzel
mes harcot 1939-ben Halhin-Golnál, 
ahol a sok provokáció és incidens kö
vetkeztében már valóságos helyi há
ború alakult ki. 

A szerző a továbbiakban foglalko
zik még a mongol hadsereg részvéte
lével a Kvantung-hadsereg megsem
misítésében. Ebben a harcban a Mon
gol Néphadsereg alakulatai a Bajká-
lon-túli Front keretei között vettek 
részt. Ezenkívül ismerteti azt a segít
séget, amit a Szovjetunió nyújtott a 
modern fegyverzettel felszerelt mon
gol hadsereg megteremtéséhez. (Len
gyel István) 

VOJNOISTORIJSKI GLASNIK (Ju
goszlávia) 1972. 2. sz. — Fabijan 
TRGO: „Tito — a felszabadító háború 
stratégája". (7—14. o.) A szerző do
kumentumokkal gazdagon alátámasz
tott tanulmányában tudományos igé
nyességgel elemzi a felszabadító há
ború hadvezérének hadászati tevé
kenységét. A háború politikai célja 
„Jugoszlávia népeinek felszabadítása" 
volt. A hadászat alapelvét Tito úgy 
határozta meg, hogy „megállás nél
küli állandó küzdelem folyamata és 
a fegyveres erők szakadatlan növe
lése". A harcmódot Tito a partizán
háborúban jelölte meg, ez felelt meg 
ugyanis leginkább a jugoszláviai sa
játos viszonyoknak. Állandóan töre
kedett arra, hogy a partizánháború 
fokozatosan az egész országra és az 
egész népre kiterjeszkedvén lassan
ként reguláris háborúvá fejlődjön. Eh
hez viszont gondos politikai felvilá
gosító munkára, a célok és lehető
ségek világos felmérésére volt szük
ség. A szerző Tito szervezői tevé
kenységét is hangsúlyozza, akinek min
den időben sikerült megállapítani és 
megvalósítani a harc mindenkori sza
kaszának leginkább megfelelő formá
kat és eszközöket. Kezdetben a par
tizánalakulatokat regionális módszer
rel szervezték, a következő lépés mo

bil egységek — dandárok — megszer
vezése volt; 1942 őszén megalakult 
a Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Had
sereg, majd a háború befejező sza
kaszában már hadászati magasabbegy
ségeket — hadseregeket — is szer
veztek. 1944-ben a már reguláris ju
goszláv hadsereg fontos összekötő 
láncszemet képezett a keleti és nyu
gati szövetségesek között és jelentős 
szerepet játszott a győzelemben, va
lamint Jugoszlávia teljes felszabadí
tásában. Jugoszlávia népi felszabadító 
harca és Tito hadászati tevékenysége 
elméleti jelentőségű volt, mivel egy 
anyagi és személyi túlerőben levő el
lenség elleni sikeres harc alapján fon
tos elméleti következtetéseket vonha
tunk le. — Bogdan GLEDOVIC: 
„Nemzeti felszabadító mozgalom a 
Szandzsákban a háború első évében" 
(19—58. o.) c. tanulmánya sokolda
lúan, harcászati és szervezési kérdé
sekben kimerítően elemzi a dél-bosz
niai felszabadító -mozgalom kezdeteit. 
Űj adatokra támaszkodva világítja 
meg a horvát usztasa állam nemzeti
ségi politikáját a mohamedán és ka
tolikus, valamint orthodox lakosság 
ellentéteinek kihasználását. Ez a kö
rülmény az első szakaszban nagyon ' 
megnehezítette a mozgalom kibonta
kozását. — Zivko AVRAMOVSKI: „A 
balkáni országok felé irányuló német 
hadianyag-kivitel politikai céljai a 
második világháborút közvetlenül 
megelőző években". (61—86. o.) A ki
adatlan bonni levéltári adatokra is 
támaszkodó tanulmány a magyar had
történészek számára is fontos problé
mát helyez újszerű megvilágításba. A 
szerző abból a megalapozott feltevés
ből indul ki, hogy a Balkán felé irá
nyuló német hadianyag-export nagy 
volumene és magas százalékaránya 
mögött politikai tendenciák rejtőznek. 
Ezt támasztja alá az a körülmény is, 
hogy ezek az államok csak 15%-át fi
zették ki a szállítások ellenértékének, 
vagyis üzleti szempontból a vállalko
zás felettébb ráfizetéses volt Német
ország számára. Németország egyik 
célja az volt, hogy az ellenértéket 
nyersanyagokban fizessék meg az 
érintett államok. A német diplomácia 
zsarolásra is felhasználta a balkáni ál
lamok viszonylagos gazdasági függő
ségét. Arra kényszerítette ezek kor
mányait, hogy szorosabbra fűzzék né
met kapcsolataikat. Az egyetlen ki-
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vétel Bulgária volt, amely látszóla
gos politikai ellenszolgáltatás nélkül 
— a jugoszláv szerző szerint — je
lentékeny hiteleket és egyéb kedvez
ményeket élvezett. Ezt azzal magya
rázza a szerző, (hogy így akarták Bul
gáriát távoltartani az angol politiká
tól, amely 1938-tól kezdve arra töre
kedett, hogy megszilárdítsa befolyását 
a délkelet-európai térségben. E befo
lyás ellensúlyozására 1939 kritikus ta
vaszán és nyarán Németország fel
függesztette vagy csökkentette Jugo
szlávia, Románia, Törökország és Gö
rögország felé irányuló szállításait, mi
vel ezek az országok Nagy-Britannia 
felé is tapogatóztak. A háború kirob
banása után azonnal kezdte hatását 
éreztetni az angol blokád és ez újból 
megnövelte a Balkánról származó 
nyersanyagok fontosságát. — Holm 
SUNDHAUSSEN: „Himmler titkos 
szolgálata és rendőri szervezete a 
•»•Független Horvát Állama-bán. 1941— 
1945". 89—131. o.) A szerző megálla
pítása szerint a fasiszta Németország 
vezető erőit jellemző belső ellentmon
dások és súrlódások a meghódított te
rületeken is megmutatkoztak, így az 
SS és kapcsolt részei is önálló politi
kát folytattak a megszállt országok
ban, főleg a „független" Szlovákiában 
és Horvátországban. Himmler pl. 
azonnal beavatkozott Horvátország 
„függetlenségébe" és a hivatalos usz
tasa szervektől független, sőt azok fe
lett ellenőrzési jogot gyakorló kém- és 
rendőri hálózatot épített ki. Ez a szer
vezet a többi német intézménnyel is 
rivalizált, amit az is súlyosbított, hogy 
a zágrábi német követ (vagyis inkább 
megbízott), Siegfried Kasche az SS 
ellenlábasa, az SA tagja volt. 1943-ban 
az SS is teljhatalmú megbízottat ál
lított horvátországi szervezetei élére, 
ami növelte a partizánok ellen vívott 
titkos háború intenzitását. A továb
biakban a szerző ismerteti a Horvát
országban .működő SS szervezetek 
strukturális felépítését. — Antun MI-
LETIČ: „Jezdimir Dangic kelet-bosz
niai csetnik parancsnok kollaboráns 
tevékenységéről (1941 augusztus—1942 
április.)" (135—145. o.) Jezdimir Dan
gic, a jugoszláv hadsereg őrnagya már 
1941 augusztusában vezetése alá von
ta a kelet-boszniai csetnik szerveze
teket. Kezdettől együttműködött a né
metekkel és a kollaboráns nedicsista 
hatóságokkal. Együttműködésüket, 

amely a jugoszláv partizánmozgalom 
ellen irányult, 1942. január 14-én szer
ződéssel pecsételték meg. Február 1-én 
Dangič Belgrádba utazott és szemé
lyesen tárgyalt a németekkel. A kap
csolat azonban hamarosan elromlott, 
mivel Dangič az olaszokkal is tár
gyalt. A bizalmatlankodó németek er
re 1942. április 11 — vagy 12-én le
tartóztatták és a nürnbergi hadifo
golytáborba szállították. — A fentebb 
ismertetett tanulmányok mellett 
könyvszemle és kisebb közlemények, 
a jugoszláv hadtörténeti tudományos 
élet legfrissebb eseményeit rögzítő be
számolók és két bibliográfia egészítik 
ki a folyóirat e számát is. (Viniczai 
István.) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RYCZNY (Lengyelország) 1973. 1. sz. — 
Kazimierz KACZMAREK: „A Lengyel 
Haderő 2. hadseregének kiképzési prob
lémáihoz 1944. szeptember—1945. ja
nuár". (3—39. o.) A 2. hadsereg tör
ténetének érdekes része a kezdeti szer
vezést követő kiképzési időszak, 
amelyre a nehéz hadi állapot és az 
idő rövidsége nyomta rá bélyegét. Is
merteti a különféle egységek kikép
zésére szánt időt és a kiképzési mó
dokat, valamint a 2. hadsereg akkori 
parancsnokának, K. Swierczewski tá
bornoknak 1944. szeptember 11-én ki
adott, kiképzésre vonatkozó parancsát. 
A .másfél hónapos alapkiképzés után 
a Lengyel Haderő vezérkara ellenőr
zést tartott, melynek során megálla
pították : a 2. hadsereg nem érte el a 
kitűzött harckészültségi szintet. Pop-
lawski tábornok 1944. november 16-án 
utasítást adott a feltárt hiányosságok 
megszüntetésére, a szervezési és ellá
tási problémák megoldására. Súlyt he
lyezett a nagyobb egységek együttmű
ködésének, az éles lövészetnek a gya
korlására, a tisztek kiképzésére. A 
vezérkar szempontjából fő feladat a 
Visztulán való átkeléssel kapcsolatos 
műveletek gyakorlása volt. — Igor 
BLAGOWIESZCZANSKI: „A lengyel 
tüzérség együttműködése a szovjet 
hadsereggel a németek elleni harcok
ban, 1944—1945-ben". (40—60. Q.) AZ 
1. Belorusz Frontnak alárendelt len
gyel 'tüzérosztagok sorsát kíséri figye
lemmel a Varsó—Berlin hadászati irány 
harcaiban. Az első jelentős együtt
működésre a Bug melletti harcokban 
került sor, amelyet az 1. Belorusz 
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Front balszárnya hajtott végre Ko-
wel—Lublin irányban. E harcoknak 
fontos politikai és katonai jelentősé
gük volt: a résztvevő tüzérosztagok 
valtak az első reguláris lengyel fegy
veres erők, amelyek lengyel földre 
léptek; támogatásukkal erősítették a 
szovjet—lengyel fegyverbarátságot; ka
tonailag pedig ez volt az első nagyobb 
lengyel tüzérségi csoportosítás a keleti 
arcvonalon, amely mindjárt megállta a 
helyét (7000 katona, 260 üteg, 500 
szállító jármű). A következő közös 
hadműveletekre a szovjet hadsereg
nek 1945 januárjában indított offen-
zívájakor került sor a Visztula—Ode
ra irányban. A lengyel tüzérség a 47. 
és 61. szovjet hadseregek Varsótól 
északra és délre kibontakozó táma
dását segítette. A legnagyobb közös 
harcokra 1945 márciusában a lengyel 
Tengermelléken került sor, amikor az 
1. Belorusz Front főereje kijutott az 
Oderáig, de a jobbszárnya, s vele 
együtt az 1. lengyel hadsereg el volt 
vágva a Balti-tengertől egy széles, 
németek által megszállt sávval, ami 
komoly veszélyt jelentett a délebbre 
Berlin felé törő csapatoknak. A 2. 
Belorusz Frontra és az 1. Belorusz 
Fronit jobbszárnyára várt az ellensé
ges állások felszámolása. Támogatá
sukra jelentős lengyel tüzérséget irá
nyítottak. — Tadeusz PIETRZAK: „A 
Lengyei Munkáspárt szerepe a népi 
hatalom 'megszervezésében Kelet-Ma-
zowsze területén". (61—94. o.) Az 1944 
júliusi Manifesztum képezte a lengyel 
népi hatalom első forradalmi doku
mentumát. Ebben végrehajtó szervként 
létrehozták a Lengyel Nemzeti Felsza
badítás! Bizottságot, amelynek fel
adata a felszabadító harc irányítása és 
a függetlenség megszervezése után a 
lengyel államiság felépítése volt. Szük
ség szerint az államhatalom sejtjeinek 
létrehozásával kezdték a munkát : bel
biztonsági, igazságügyi apparátus, ka
tonai bíróságok. A Varsói Vajdaság 
keleti felszabadított területein a biz
tonsági apparátus megszervezésére és 
vezetésére a párt a Népi Gárda (GL) 
és a Népi Hadsereg (AL) legáldozat-
készebb és kipróbált katonáit irá
nyította. A polgári milícia megszerve
zése nagy nehézségekbe ütközött, lé
vén hiány szakmailag és politikailag 
jól képzett tisztekben. A szervezés 
kezdeti időszakában sok nem megfe
lelő ember is került a milícia soraiba. 

A milíciának közvetlenül a hadsereg 
után kellett megjelennie az újonnan 
felszabadított területeken és hozzá
kezdeni az államapparátus helyi szer
veinek megalakításához. Az időköz
ben megalakult Lengyel Haderőnek 
kettős feladata volt: a) aktív harc 
a hitlerislták ellen és b) részvétel a 
társadalmi—politikai átalakulások
ban. 1945 februárjában lehetővé vált 
a Varsói Vajdaságban a párt Vajda
sági Bizottságának a megalakítása, 
mely megkezdte a földreform, a nem
zeti tanácsok, a milícia és bizton
sági szervek megszervezését. — Jerzy 
BORDZILOWSKI: „A kurszki csata. 
A védelem műszaki biztosításának 
problémái" 1. rész. (95—120. o.) A 
kurszki csata volt a Nagy Honvédő 
Háború harmadik és utolsó csatája, 
mely védelmi harcokkal kezdődve, 
ugyanabban a térségben folyamato
san ment át ellentámadásba. A táma
dó 'műveletek során a szovjet had
sereg szétverte a német védelmet és 
kijutott a Dnyeper vonalára. A csata 
fordulópont volt a háborúban: meg
hiúsította a németek utolsó nagysza
bású támadó hadműveletét, ugyanak
kor a hadászati kezdeményezés telje
sen a szovjet hadsereg kezébe került. 
Ismerteti a csatát megelőző időszak
ban a kurszki körzetben kialakult 
helyzetet, a német „Citadella" had
művelet tervét, a szovjet elképzelé
seket, a szemben álló felek haderejét. 
Részletezi á szovjet műszaki alakula
toknak a védelem előkészítésében vég
zett fontos munkáját és teljesítmé
nyét a védelmi harcokban. A műsza
ki alakulatok hatalmas imunkát vé
geztek a terepnek a védelemhez való 
előkészítésében, a mély, többsávos vé
delmi vonal kiépítésében. Legfőbb fel
adatuk a német harckocsik elleni ak
násítás volt. Az aknamezőknek két 
fajtáját alkalmazták. Az ellenség vár
ható főcsapásának irányában: előre 
telepített, állandó aknamezőt, vala
mint az ellenség felderített támadá
sának irányában és a szovjet ellen
támadások során elért sikerek rög
zítésére telepített, manőverezési le
hetőséget biztosító aknamezőt. A 
kurszki csata megkezdése előtt és a 
védelmi műveletek alatt folyamato
san tökéletesítették a műszaki alaku
latok szervezését és felszerelését, hogy 
megfeleljenek az újabb hadászati hely
zetek követelményeinek. — Tadeusz 
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KONECKI : „Harccselekmények észa
kon 1941-ben, a szovjet—német hábo
rú idején". (121—173. o.) A szovjet 
északi harcok jellemző vonása a szá
razföldi, tengeri és légierők nagy
fokú együttműködése volt, igen nehéz 
terep- és klímaviszonyok között. A 
német támadó erők viszont sehol sem 
éritek el ilyen aránytalanul kis ered
ményeket a bevetett erőkhöz képest. 
Három szakaszra tagolja a sarkkörön 
túli háborút, jelen cikk az első sza
kasszal: a német agresszió előkészíté
sével és az 1941-ben lezajlott száraz
földi hadműveletekkel foglalkozik. — 
Marian PORWIT: „A »Narew« had
seregcsoport és Kowalski tábornok 
hadműveleti csoportjának hadműve
letei 1939. szeptember 9—13. között." 
(174—202. o.) Ismerteti az 1939. szep
tember 9-re kialakult helyzetet a Var
sótól északkeletre eső területeken. A 
Narew és Bug folyó közti szakaszon 
védekező „Narew" Középső Hadsereg
csoportot és a Kowalski tábornok ál
tal vezetett Hadműveleti Csoportot a 
bekerítés veszélye fenyegette. Kowal
ski a Bug déli partján szervezte a vé
delmet, így akarván megállítani az 
ellenség Varsó felé irányuló felvo
nulását. A Narew alsó vidékének át
engedése azt eredményezte, hogy a 
németek könnyűszerrel átkeltek a Bug 
déli partjára, 'bekerítve ezzel Kowal
ski csoportját, melynek nem maradt 
más választása, mint áttörni az előre
nyomuló német éken keresztül. — 
Czeslaw P O D G O R S K I : „A fasiszta 
tömb és a megszállt országok a sztá
lingrádi vereség után". (203—230. o.) 
Bevezetésként ismerteti az 1942 nya
ráig kialakult helyzetet és erőviszo
nyokat, majd röviden beszámol a sztá
lingrádi csata lefolyásáról, részletez
ve a veszteségeket. A sztálingrádi ka
tasztrófa után a hitleri hadvezetőség 
már nem volt képes tovább titkolni 
a nép előtt a keleti fronton kialakult 
nehéz helyzetet. A hitleri propaganda 
az „emberiség és az európai kultúra" 
védelme jegyében, totális mozgósítást 
és szövetségeseitől - nagyobb erőkifej
tést követelt. Németország azonban 
még tömeges behívások segítségével 
sem tudta pótolni elszenvedett veszte
ségeit. A sztálingrádi vereség hatásá
ra a szövetséges országokban válság 
jelei mutatkoztak. Ez főleg azokban 
az országokban éreztette hatását, ame
lyeknek csapatait szétverték a sztálin

grádi arcovonalon (Olaszország, Ma
gyarország, Románia). A szerző ismer
teti az Olaszországban 1943 tavaszán 
kialakult belpolitikai helyzetet, az or
szágon végigvonuló sztrájkhullámot. 
Beszámol Románia helyzetéről, a ro
mán kormánynak az angolszász ha
talmak felé megkísérelt kapcsolatfel
vételéről. Magyarország 1943 tavaszi 
helyzete kapcsán ismerteti a 2. ma
gyar hadsereg doni vereségét, s an
nak kihatását a magyar nép hangu
latára, majd pedig a magyar kor
mány nyugati kapcsolatfelvételi kí
sérleteire. Végeredményként megálla
pítja, a németek sztálingrádi veresé
gének katonai, gazdasági és külpoliti
kai következményei rendkívül nagy 
hatással voltak a háború további sor
sára. — Franciszek SKIBINSKI: „Mű
vészet vagy tudomány?" (300—312. o.) 
Felteszi a kérdést: vajon a hadvise
léssel kapcsolatos fogalomkör a mű
vészetek vagy pedig a tudományok te
rületéhez tartozik? A szerző a kérdés 
eldöntésére vitát indítványoz. Személy 
szerint a „hadtudomány" kifejezésnek 
biztosít elsőbbséget, melynek aláren
deli a „hadművészet" fogalmát, a ha
dászat ; hadműveleti—művészet és 
harcászat részterületekkel. Javaslatot 
tesz az egyértelmű terminológia ki
alakítására. — A számot eseménykró
nika és gazdag második világháborús 
bibliográfia egészíti ki. (Windisch Ala-
dárné) 

MILITÄRGESCHICHTE (Német De
mokratikus Köztársaság) 1973. 2. és 
3. sz. — Heinz HELMERT—Hans-
jürgen USCZEK: „Európai forradalom 
és a nép fegyveres harca 1848—49-
ben" (2. sz. 133—147. o.) 1848 tava
szán a feudalizmus Európa-szerte vál
ságba került. A forradalmak hajtóere
je a dolgozó tömegek voltak, vezető
jük a kiegyezésre hajlamos burzsoá
zia. A forradalmak közös célkitűzése: 
a demokratikus haladásért, nemzeti 
egységért és függetlenségért vívott 
küzdelem nemcsak az egyes orszá
gokon belül teremtett egységfrontot az 
idegen vagy belső haladást gátló erők
kel szemben, hanem a népek össze
fogását, közös fellépését is elősegí
tette. A forradalom kiindulópontja 
Olaszország volt, ahol a burzsoázia 
kormányváltozással megelégedve ki
egyezett, a hatalom a nagyburzsoázia 
kezébe került. Az európai forradalom 
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kulminációs központja azonban Fran
ciaország volt. A felfegyverzett nép 
barrikádokon, utcai harcokban, geril
lacsapatokban harcolt. A 48-as forra
dalom sok tapasztalattal gazdagította 
a hadművészetet, a gerillaharcászat, 
hadseregfelállítás, fegyelem, reguláris 
erők szerepe stb. terén. A burzsoázia 
árulása azt mutatta, hogy az egyet
len következetesen forradalmi osztály 
a proletariátus. — N. N. ASZOVCEV: 
„Lenin és a Vörös Hadsereg felépí
tése" (2. sz. 148—159. p.) Lenin had-

, seregépítési munkáiban társadalompo
litikai, szervezési és 'kiképzés-nevelési 
kérdésekkel foglalkozik. A hadsereg 

. társadalompolitikai oldalának legfon
tosabb szempontjai: a párt vezető sze
repének biztosítása a vezetésben, a 
hadsereg osztály jellege, egysége, a 
nemzetiségek egyenjogúsága,, proletár 
internacionalizmus. A hadseregszerve
zés a hadászati helyzettől függ, egyik 
legfontosabb szempont a haderőne
mek helyes arányának kialakítása. El
engedhetetlen az öntudaton alapuló 
szilárd katonai fegyelem. — A Szabad 
Németország Nemzeti Bizottság meg
alakulásának 30. évfordulóján három 
tanulmány emlékezik meg a német 
antifasiszták fegyveres harcáról. Heinz 
KESSLER: „A Szabad Németország 
Nemzeti Bizottságának hagyományai a 
Nemzeti Népihadseregben" (3. sz. 148— 
159. o.) Az antifasiszta ellenállás első 
tudatos jelei már 1935-ben megfigyel
hetők, a csúcspontját azonban 1943. 
július 12—13-án érte el, amikor 
Kurszk közelében megalakul a Sza
bad Németország Nemzeti Bizottsága. 
A fasiszták súlyos veresége után a 
német katonák százai jelentkeztek 
partizániskolákba, fegyveres ellenálló 
harcra. Jelentős részük a demokra
tikus Németország megteremtéséért 
folytatott küzdelemben életét vesztet
te. A forradalmi hagyomány ma for
radalmi cselekvéssé vált. — Karlheinz 
PECH: „Szabad Németországért! Né
met antifasiszták a francia ellenállási 
mozgalomban'' (3. sz. 297—311. o.) 
1943 szepítemb erében alakult meg a 
Szabad Németország Nemzeti Bizott
sága Franciaországban. Tagjai — volt 
katonák, emigránsok — elsősorban 
felvilágosító tevékenységet folytattak, 
vasúti hidakat robbantottak, náci bű
nösöket végeztek ki, fegyvereket, lő
szert zsákmányoltak, információs szol
gálatot láttak el. A fegyveres harcok 

során sokan hősi halált haltak. — 
Willy WOLF: „A Zindel-osoport har
ca. A Szabad Németország Nemzeti 
Bizottsága tevékenysége Kurlandban" 
(3. sz. 322—333. o.) A közölt dokumen
tumok arról számolnak ibe, hogy a 
csoport tagjai milyen módon igyekez
tek a bekerített német katonák életét 
a biztos pusztulástól [megmenteni. Fel
világosító munkát végeztek, összeköt
tetést szervezték a szovjet egységekkel 
és átállásra szólították fel a bekerítet
teket. A csoport minden tagja életét 
vesztette. — Raimund WAGNER: „A 
Wehrmacht-vezetés és a négyéves terv-
politika a második világháború kirob
bantása előtt" (2. sz. 180—188. o.) A 
szerző a nyugaton megjelent hadtörté
neti művek megállapításait bírálja, do
kumentumokkal támasztja alá érveit. 
Bebizonyítja a monopolburzsoázia és a 
katonai vezetés összefonódottságát, az 
„egyedül vétkes" elvet megcáfolja. A 
nyugati hadtörténészek elterelik a fi
gyelmet arról, hogy ma is szoros a 
kapcsolat a monopoÖJburzsoázia és a ka
tonai vezetés között. — Wolfgang 
WÜNSCHE: „Kurszk 1943. A «Citadel
la» hadművelet". (3. sz. 272—283. o.) A 
katonai és politikai kudarcok után, 
az ember- és nyersanyagtartalékok ki
merülésével a fasiszta hadvezetés lát
ványos katonai győzelmet szeretett 
volna felmutatni 1943-ban. A „Cita
della" hadművelet célja a szovjet Köz
ponti és Voronyezsi Front főerőinek 
bekerítése és megsemmisítése volt. A 
hadosztályok feltöltetlensége és lassú 
koncentrációja miatt a támadás idő
pontját többször is módosították. A 
július 5-én induló német támadás a 
többszörös szovjet túlerő miatt sehol 
sem tudta áttörni a front védelmét. — 
Albrecht CHARISIUS—Gerhard FÖR
STER: „A fasiszta katonai vezetőknek 
a leendő német haderőre vonatkozó 
végkövetkeztetései 1945-ben" (2. sz, 
189—201. o.) R. Gehlen fasiszta tábor
nok 1945 szeptemberében összefoglalta 
a leendő német hadsereg vezetésére 
vonatkozó nézeteit. Célja egyrészt az 
volt, hogy a fasiszta vezérkart fel
mentse a háború felelőssége alól, más
részt, hogy az új fasiszta tömeghad
sereg alapját lerakja. Szempontjai: a 
katonai és állami vezetés együttmű
ködése, ütőképes hadsereg vezetése, 
hierarchia a tömeghadseregben, veze
tés az egyes fegyvernemeknél. Sok el
képzelése megvalósult a Bundeswehr-
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ben. — Tibor DOBIAS: „A NATO 
szerepe a nyugat-európai imperializ
mus osztályuralmának biztosításában. 
Szempontok a hadtörténeti kutatás
hoz" (3. sz. 334—339. o.) A NATO 
történetének csak egyes fejezetei sze
repelnek az eddigi feldolgozásokban, 
a hadtörténeti kutatásban még sok 
nyitott kérdéssel találkozunk. A fel
dolgozások szempontjai lehetnének: 1. 
Az imperialista rendszer labilitása, az 
osztályellentétek felerősödése, politikai 
integráció a NATO országokban. 2. A 
nemzeti erők és polgári védelmi csa
patok szerepe a NATO-stratégiában. 3. 
A nemzeti erők bevetésének kérdései, 
a NATO-főerők bevetésének szem
pontjai belső konfliktus esetében az 
50-es, 60-as és 70-es években; az össz-
védelem elméleti koncepciója. 4. NA-
TO-rendszabályok a tagországok had
erőinek bevetésére az imperialista 
rendszer védelmében. A felvetett kér
désekre történészek, hadtörténészek és 
közgazdászok közös munkája adhatja 
meg a helyes választ. — Karl NUSS: 

„A Sport és Technika Társaság fel
adatai 1952—61 között" (2. sz. 160— 
171. o.) A Sport és Technika Társaság 
az NDK fegyveres védelmének fontos 
kiegészítő része, 1952-foen alakult. Tag
létszáma 460 ezer fő volt. 1955-től 
kezdődően a katonai előképzés fontos 
iskolája, technikai készségeket alakít 
ki, fejleszti a testi erőt és állóképes
séget. A helső karhatalom fegyveres 
támasza a szocialista vivmányok vé
delmében. — Jaroslav FROCHÁZKA: 
„A Csehszlovák Néphadsereg felállítá
sa" (3. sz. 283—297. o.) Az 1941. július 
18-án Londonban aláírt szovjet—cseh
szlovák szerződés értelmében Cseh
szlovákia a hitlerellenes koalíció teljes 
értékű tagja lett. A katonai szerző
désben vállalt egységek felállításuk 
után a szovjet katonai főparancsnok
ság irányításával kerülhettek bevetés
re. Az I. csehszlovák hadtest 1944. ok
tóber 6-án lépte át a határt, attól 
kezdve fegyveresen bekapcsolódott az 
ország felszabadításába. Ezek a cseh
szlovák egységek képezték az új nép
hadsereg magvát. (Rákóczi Katalin) 



KRONIKA 

PISZTOLYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS A HADTÖRTÉNETI 
MÜZEUMBAN 

Az Országos Hadtörténeti Múzeum 
az utóbbi években rendezett szakkiál
lításainak sorát ismét egy újabbal 
gyarapította, amikor is ez év augusz
tusában pisztolytörténeti kiállítást nyi
tott. 

Szakkiállításaink messzemenően fi
gyelembe veszik a múzeumlátogatók 
széles rétegeinek igényeit, aminek ki
elégítését elsőrendű kötelességünknek 
tartjuk, s ennek a törekvésünknek he
lyességét a rendszerint megnyilvánuló 
kedvező fogadtatás és a tapasztalha
tóan emelkedett látogatottság csak 
megerősíti. 

Ennek a rövid ismertetőnek a célja 
a kiállítás alaposabb, mélyebb megis
merésének elősegítése mindazok szá
mára, akik látták vagy ezután tekintik 
meg, de általános tanulságokkal szolgál 
azok számára is, akiknek erre nem 
nyílik alkalmuk. 

Ismertetésünk ennélfogva nem egy
szerű leíró természetű, hanem inkább 
kiegészítés, magyarázat jellegű, s rész
ben a kiállítás egészére általános, 
részben az egyes témákhoz kapcsolódó 
konkrét hozzáfűzéseket tartalmaz. 

A pisztolytörténeti kiállítás a mú
zeum tervezés stádiumában levő állan
dó, általános fegyvertörténeti kiállítá
sának egy kiemelt része, vagy úgy is 
mondhatnók, hogy egy „előzetes" ab
ból. A dolog természeténél fogva azon
ban jóval több annál. Az elöltöltősök, 
pontosabban az elöltöltős egylövetű 
tűzfegyverek egész időszakán át a 
pisztoly fejlődése ugyanis lényegében 
egybeesik a puska fejlődésével, minél 
fogva a készülő állandó kiállítás a fej
lődést természetesen a puskán, mint a 
fő kézi tűzfegyveren vezeti végig. A 
pisztoly ott mint a puska kísérő termé
ke, vagy változata kap helyet. Hogy 

pisztolykiállításunk mégis érthető, ke
rek egész legyen, úgy végeztük a ki
emelést, hogy a tűzfegyver fejlődését 
elsősorban és legmarkánsabban meg
határozó — konkrétan az elsütőszerke-
zet fejlődését szemléltető — részt át
vettük a puskától, értelemszerűen al
kalmazva azt a pisztolyra. Ezáltal vi
szont a kiállítás egy szélesebb, általá
nosabb fegyvertörténeti kiállítássá lé
pett elő. 

A kiállítás felépítése, a tárgyak cso
portosítása a kronológiai sorrendet kö
veti, s ezen belül tematikus egységekre 
oszlik. A kronologikus sorrend azt 
jelenti, hogy a pisztolytípusok a felta
lálás, megjelenés sorrendjében követ
keznek egymás után, a tematikus egy
ségek pedig, hogy az azonos típusok, a 
készítés, a gyártás konkrét idejétől 
függetlenül, egy helyre kerültek. Jó 
példa erre a spanyol-kovás rendszerű 
pisztolyok csoportja. Maga a spanyol-
kovás elsütő szerkezet korábbi a fran
cia-kovás rendszerűnél, tehát előbbre 
került; a spanyol típusút viszont még 
a XIX. század végén a kovás, sőt csap
pantyús típusokkal egyidőben, sőt 
utána is gyártották, ennek ellenére, 
csak egy helyen, a feltalálás ideje által 
megszabott helyen szerepeltettük. 

A kiállított fegyvereik felölelik mind 
a katonai, mind a polgári pisztolyokat. 
A profilt elsősorban a gyűjtemény 
szabja meg, ami múzeumunkban ve
gyes — katonai és polgári — jellegű, 
de ettől függetlenül sem volt szándé
kunkban egyik vagy másik típusra szű
kíteni a kiállítást. 

A kiállítás két fő részre osztható: I. 
az elöltöltős, pontosabban az elöltöltős 
egylövetű és II. a hátultöltős piszto
lyokra. A kiállított fegyverek számát 
tekintve az arány kb. 1 :2, konkréten 
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100:200; vagyis kb. 100 a régi és kb. 
200 a modern típusú. Térben a két 
rész kb. fele-fele arányban oszlik meg. 

Egy általános bevezető egység (álló 
vitrin) után az I. rész az elöltöltősök fő 
típusait ismerteti, s a) dörzsikerekes, 
b) a spanyol-kovás, c) a francia-kovás 
és d) a kémiai gyújtású (csappantyús 
vagy gyutacsos) pisztolyok csoportjai
ból áll. A bevezető rész a legkorábbi 
kézi tűzfegyver típusokat ismerteti. A 
legkorábbiak az elsütő szerkezet nél
küli egyszerű csövek, a tűzeső vek (14. 
sz.). Ezek egyik végükön zártak, s a 
csőfenékhez gyúlyuk vezet, amelyen 
keresztül a gyújtás történik. A követ
kező típus a legkorábbi elsütő szerke
zetes tűzfegyver, a kanócos puska, 
vagy muskéta (15. sz.). Mindkét típus 
kanóegyújtású, s csupán a teljesség 
kedvéért vettük fel a kiállításra, belő
lük ugyanis — éppen a kanóc hátrá
nyai miatt — nem alakult ki a 
pisztoly. A kanóc ugyanis igen érzé
keny az időjárásra, nedvességre, szélre 
stb., továbbá a tűzkészséghez a kanó
cot izzásban kell tartani, amit a lovas 
hosszabb időn át nem tud megoldani. 

A szorosan vett pisztolytörténeti 
rész szöveges tablóval indul, amelyen 
a pisztoly legáltalánosabb és mai defi
nícióját adjuk. Mai definíciója szerint 
a pisztoly — természetesen a mai 
pisztoly — önműködő, önvédelmi ma
rok lőfegyver. Altalános definíciója 
szerint a legkönnyebb, fél kézzel mű
ködtethető kézi tűzfegyver. A pisztoly 
szerepére, rendeltetésének változására 
szöveges utalás történik, amely szerint 
a pisztoly legkorábbi korszakában 
elsősorban hadi, konkréten lovassági 
fegyver volt, s csak másodsorban hasz
nálták önvédelemre, vagy vadászatra. 
Ma kifejezetten önvédelmi fegyver. 

Itt ismertetjük a pisztoly szó erede
tét, pontosabban a két legáltalánosabb 
rávonatkozó elméletet; egyik szerint az 
itáliai Pistoia városnévből származik, s 
a pisztoly eredetét is ehhez fűzi; a má
sik a cseh huszita „kéziágyú" nevéből, 
a „pistala" szóból származtatja. 

Az első pisztolytípus a dörzskerekes 
fegyverekből került ki. A dörzskerekes 
elsütő szerkezet feltalálása a XVI. szá
zad elejére esik. A régebbi szakiroda
lom Johann Kiefuss (Kühfuss) nürn
bergi puskaműves nevéhez fűzi a fel
találást, s 1517-re teszi. Ezeket az ada
tokat a mai szakírók nem fogadják el. 
Többen hajlanak arra a feltevésre, 

hogy az elv Leonardo da Vincitől 
(1452—1519) ered. Az említett feltalá
lási időpontot a magyar szakirodalom 
is kétségbe vonja. Kalmár János több 
tanulmányában, legutóbb „Régi magyar 
fegyverek" (Budapest, 1971.) c. munká
jában azt bizonyítja, hogy a Hyppolit-
kódexekben talált, 1501. és 1503-ból 
származó, fegyverekkel kapcsolatos fel
jegyzések dörzskerekes (keréklakatos) 
szerkezetre vonatkoznak, azonkívül 
több korai (1517 előtti) magyarországi 
leletre hívja fel a figyelmet. 

A kiállításon alkalmazott dörzskere
kes elnevezést itt használjuk első ízben. 
A -magyar irodalom általában a „kerék -
lakatos"-t használja, ami a német 
„Radschloss" szóról szóra való fordítá
sa. Szerintünk a régi fegyvereknél zár
ról, závárzatról vagy lakatról nem be
szélhetünk. Helyesebbnek és kifeje
zőbbnek tartjuk a dörzskerekes kifeje
zést, s véleményünk szerint a „kerék
lakatos" nem gyökerezett meg annyira 
a köztudatban, (de még szakkörökben 
sem), hogy ne honosíthatnék meg a 
dörzskerekes elnevezést. 

Múzeumunk gyűjteménye dörzskere-
kesekből igen szegény. A kiállított da
rabokat egy kivételével a Magyar 
Nemzeti Múzeum kölcsönözte ez alka
lomra, amiért ezúton is köszönetet 
mondunk. 

A kronológiai sorrend elvéből kiin
dulva, a dörzskerekesek után a spa
nyol-kovás pisztolyokat soroltuk, noha 
a kiállított példányok újabb keletűek 
több francia-kovásnál, amelyek a kö
vetkező csoportban láthatók. Kifeje
zésre juttattuk azt a tényt, hogy a spa
nyol-kovás és az ütőkovás szerkezet 
közé nem lehet azonossági jelet tenni, 
mint ahogyan szakirodalmunk általá
ban teszi. A spanyol-kovás az ütőko-
vások egyik változata csupán, amelyT 
nek keletkezése a XVI. század utolsó 
harmadában keresendő, mindenesetre 
korábbi a francia-kovásnál. Azok a 
megállapítások tehát, hogy a spanyol-
kovás elsütőszerkezet egy idős, vagy 
közel egy idős a dörzskerekesekkel, 
nem állják meg a helyüket. Utóbbi 
megállapítás az ütőkovások más típu
sára vagy típusaira vonatkozik. 

Az ütőkovás vagy köves fegyverek 
utolsó típusa a francia-kovás típus, 
amely Európa uralkodó fegyvertípusa 
maradt egészen a XIX. század köze
péig, s amelyből már nagy tömegben 
gyártott, szabvány katonai fegyverek 
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kerültek ki. Elsütőszerkezete egyszerű, 
biztonságos, zárt és tartós, aminek 
nagy elterjedtségét és viszonylag hosz-
szú életét köszönheti. Feltalálási ideje, 
helye és feltalálója szintén ismeretlen. 
A név mindenesetre francia eredetre 
utal. 

Az elöltöltős egylövetű fegyverek 
utolsó és legtökéletesebb típusa a ké
miai gyújtású fegyver. Megalkotását a 
XVIII. század végén feltalált robbanó 
készítmények tették lehetővé, amelye
ket hamarosan hadicélokra, közelebbről 
tűzfegyverek gyújtására is kezdték "al
kalmazni. A találmány lényege az, 
hogy a gyújtást ütésre robbanó anyag 
(pl. durranóhigany) végzi, kiküszöbölve 
a köves gyújtással járó nehézségeket és 
bizonytalansági tényezőket. A kémiai 
gyújtású fegyverek az 1820-as, de még-
inkább a 30-as években terjedtek el 
Európa-szerte. Ausztria kivételével 
mindenütt a lőkupakos elsütőszerkezet 
honosodott meg, s ezt a típust nevezik 
rendszerint csappantyúsnak. Ausztriá
ban és természetesen Magyarországon 
is, a hengergyutacsos változatra tértek 
rá. A két rendszer között az a kü
lönbség, hogy a lőlkupakosnál kupák 
(cilinder) alakú edénykébe, annak aljá
ra helyezik a robbanóanyagot, a gyu-
tacsosnál pedig kis rézlemezbe „gön
gyölik". Egyébként a csappantyús és 
gyutacsos kifejezés egyet jelent. Sze
rintünk világosabb lenne a kupakgyu-
tacsos és a hengergyutacsos kifejezés 
és elnevezés. 

Az osztrák hadseregben az 1830-as 
években a francia-kovás fegyverek át
alakításával kezdtek áttérni a gyuta-
csosokra, s az első ilyen szabvány
pisztolyt 1844-ben rendszeresítették. 
1859-ben itt is áttértek a lőkupakos 
pisztolyra. 

A robbanó készítményeknek gyújtás
ra való alkalmazása új, forradalmi kor
szák kezdetét jelentette a tűz
fegyverek történetében. Lényegében ez 
tette lehetővé a fémhüvely, s vele a 
hátultöltés megvalósítását, valójában a 
modern fegyverek megalkotását. 

Az elöltöltősök sora a kémiai gyújtá-
súakkal le is zárul. Az ismertetett cso
portokon kívül még ihárom tárlót ik
tattunk a kiállítás első részébe: egyben 
pdisztolykülönlegességeket mutatunk be, 
egyben magyar és külföldi neves pus
kaművesek remekeit vonultatjuk fel, 
egyben pedig a kétcsövű pisztolyokat 
szemléltetjük. 

A mesterművek magukért beszélnek, 
s a pisztolykészítés, illetve gyártás 
magas fejlettségét kívánják érzékeltet
ni. 

A pisztolykülönlegességek tulajdon
képpen az általánostól farmában és ki
vitelben eltérő egyedi darabok, érde
kességek, látványosságok. Mindezek 
mellett azonban egy tanulsággal is 
szolgálnak, megfigyelhető ugyanis, hogy 
már a kovásokban is, de főként a csap
pantyúsokban igen sok a kis méretű, 
zsebben hordható „zsebpisztoly", vagyis 
az önvédelmi pisztoly. Ez pedig azt do
kumentálja, hogy a pisztoly önvédelmi 
fegyver jellege a XIX. században már 
határozottan erősödik. 

A kétcsövű pisztolyok, mint tema
tikus egység, a kiállított kép-, grafika-
és festményanyaggal együtt szemlélve, 
a fegyver fejlődésének egy nagyon je
lentős vonására világítanak rá. A fegy
ver hatásosságának egyik lényeges fok
mérője köztudottan a lövés gyors és 
minél többszöri ismételhetősége. Az er
re való törekvést már egészen korai 
(XVI—XVII. századi) egyedi többcsö
vű darabok tanúsítják (szakirodalom
ból ismeretesek), de annak bizonyíté
kai a kiállított kétcsövű pisztolyok is. 
Ezek ugyan még lényegében két egy
csövű összeépítéséből keletkeztek, 
vagyis a két csőhöz két elsütőszerkezet 
járul, mindenesetre egymás után két 
lövés adható le velük. Kivételesen akad 
egy-két olyan darab is, amelyeken egy 
elsütőszerkezet van, s a cső gyúlyukas 
oldalát a csövek elfordításával lehet a 
kakas (kalapács) alá fordítani; ezek 
már a forgópisztoly csíráját rejtik ma
gukban. 

Még korábbi és kezdetlegesebb for
mája az ismétlésre való törekvésnek a 
kép- és grafikai anyagon szemlélhető 
gyakorlat; a lovas rendszerint két pisz
tolyt, párpisztolyt vagy pisztolypárt 
hord. Ez is két lövés leadását teszi le
hetővé. 

A XIX. század közepén megszűnt a 
puska és a pisztoly fejlődésiének egy
beesése! Amíg az ismétlő puskák had
seregi használatára csak a század má
sodik felében kerüűit sor, a többlöve
tű pisztolyok használata már a század 
közepén általánossá vált. Először és 
főképpen a pisztolyoknál jelentkezett 
legsürgetőbben a tüzelés ismételhető-
ségének az igénye. 

A kiállítás sajátos műfaja és szűkös 
terjedelme természetesen nem teszi le-
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hetővé a változás okainak és körülmé
nyeinek kimerítő magyarázatát, de a 
bemutatott forgórendszerű MARIETTE-
féle többcsövű pisztolyok (1837) ráirá
nyítják a fejlődés lényegére a figyel
met. Arra, hogy 

1. a XIX. század első felében előtér
be lépett a tűzgyorsaság fokozásának 
az igénye; 

2. a tűzgyorsaság növelhetőségének 
lehetőségeit keresve a puskaművesek 
csakis a pisztoly esetében gondolhattak 
arra a szerkezeti megoldásra, hogy a 
fegyver markolatára több csövet sze
reljenek; 

3. jelentős technikai előrelépésnek 
számított annak a szerkezetnek a felta
lálása, mely a billentyű meghúzásával 
egyidejűleg helyére fordította a soron 
következő csövet és megfeszítette, majd 
az elsütéshez felszabadította a kakast; 

4. a fegyver súlypontja azonban jó
val a markolat elé helyeződik, ezért a 
többcsövű pisztolyok hadihasználatra 
aligha alkalmasak. 

Az első forgó hengerrel szerelt „is
métlő" és hadihasználatra is alkalmas 
pisztolyt az amerikai Samuel Colt ta
lálta fel a XIX. század első felében s 
azt követően Colt neve annyira bele
lényegült a „revolver" fogalmába, hogy 
a köznyelven az emberek helytelenül, 
még napjainkban is gyakran „coltnak" 
neveznek mindenféle-fajta forgópisz
tolyt (revolver = forogni). 

Bár a kiállítás nem említi, tárlatve
zetés közben azonban szó esik arról is, 
hogy S. Colt gyermekkorában hajóinas
nak szegődött, s állítólag, amikor Colt 
1829-ben tizenötévesen hazatérőben 
volt Indiából, a hosszú hajóút alatt 
kifaragta fából forgópisztolyának mo
delljét (fényképe a kiállításon). Haza
érkezése után egy puskaművessel elké
szíttette vasból annak mását. A kísér
leti darab azonban már az első lövés
nél felrobbant s csak a második pró
bálkozás járt sikerrel. Colt 1836-ban 
szövetkezett néhány tőkéssel és Pater-
sonban részvénytársaságot és fegyver
készítő üzemet alapított. Az első Colt-
forgópisztoly TEXAS-modell néven 
vált ismertté (a prototípus fényképe a 
kiállításon). 

A patersoni Colt-gyár volt az első 
olyan nagyüzem a világon, ahol már 
gépekkel és szabványok szerint történt 
a fegyverek tömeggyártása! 

A kiállításon bemutatott COLT 
NAVY (1851) forgópisztoly és colt

utánzatok (REMINGTON — 1858, 
„INNSBRUCKI COLT" — 1849) — még 
csappantyús-gyújtású elöltöltős revol
verek! Nyilvánvaló tehát, hogy az ug
rásszerű fejlődés lényegét nem a töl
tési mód esetleges megváltozásában 
kell keresni, hanem maga a konstruk
ció és az ismételhetőség technikai 
rendszerének kialakítása jelenti az új
szerűséget. (Egy cső — hengeres „töl
ténytár", kakas feszítésével a henger 
fordítása.) 

S. Colt forgópisztolyaival részt vett 
az 1851. évi londoni ipari világkiállítá
son és fegyvereivel betört az európai 
piacokra is. Mindenekelőtt az angol 
hadsereg fegyverszállítója lett s volt 
mindaddig, amíg az angol ADAMS-for-
gópisztoly ki nem szorította a verseny
ből. Az 1851. szeptember 10-én megtar
tott összehasonlító próbalövészeten a 
COLT-revolverből 58, az ADAMS-forgó-
pisztolyból pedig 46 másodperc alatt 
adtak le 6—6 lövést. 

Robert Adams londoni puskaműves 
— a Mariette-féle többcsövű pisztoly 
forgó-elsütő mechanizmusának elvét 
hasznosítva — olyképpen szerkesztette 
meg forgópisztolyát (1851), hogy az el
sütő billentyű hátrahúzásával egyidő-
ben fordult a henger, feszült meg a ka
kas, majd pedig a billentyű további 
hátrahúzása közben kioldott az elsütő 
emelő s a kakas előrecsapott a csap
pantyúra. 

Ezt a működést napjainkban is „re
volverező mechanizmus"-nak nevez
zük! 

A hüvelykujj támasz céljából kialakí
tott „kakasfark"-ra tehát nem volt 
szükség — s azt Adams első forgópisz
tolyairól el is hagyta. Hiányzik a „ka
kasfark" más, a kiállításon egyébként 
látható Adams-rendszerű forgópiszto
lyoknál is (angol TRANTNER, belga 
DAVIDH). 

Csakhogy a forgópisztoly működteté
se a használt erős rugók miatt nagy 
kézi erőt igényelt. (Sejteti ezt a bemu
tatott TRANTNER-forgópisztoly is, 
amelynél a kakast felhúzó billentyű — 
kedvezőbb forgató nyomaték biztosítá
sa céljából — hosszabb a szokásosnál.) 
Ezért Adams olyképpen módosította 
forgópisztolyának szerkezetét, hogy a 
henger fordítását és az elsütő szerke
zet megfeszítését — a billentyűtől füg
getlenül — a kakas hátrahúzásával is 
el lehessen végezni. A „kakasfark"-ra 
ismét szükség lett! (Ilyen a kiállított 
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angol WITTON- és az osztrák COLT-
GASSER-forgópisztoly.) Ezek a revol
verek már „kettős mozgatású" forgó
pisztolyok voltak. 

Kétségtelen, hogy a csappantyús-
gyújtású elöltöltős revolverek két nagy 
családjának (COLT, ADAMS) megjele
nésével lényegében már ki is alakult a 
forgópisztolyok mechanizmusa, hadse
regi használhatóságuk bebizonyosodott. 
Mégis, a forgópisztolyok igazán csak a 
fémhüvelyű töltények feltalálásával és 
elterjedésével együtt váltak széleskö
rűen hadihasználhatókká és egyre tö
kéletesebbekké. 

A francia Leifaucheux készítette az 
első fémlhüvelyű forgópisztoly-töl-
tényt. Töltényének az az érdekessége, 
hogy a hüvely fenekén, ibelül közpon-
tiasan elhelyezett csappantyú gyújtása 
egy hozzá oldalról bevezetett, a hü
velyből egyébként kiálló gyúszeg meg-
ütéséyel történt. (Töltény és metszet a 
kiállításon.) Lefaucheux töltényével 
megoldódott a forgópisztoly hátultölt-
hetőségének a problémája! (A LEFAU
CHEUX néven széleskörűen elterjedt 
forgópisztolyok technikai rendszerét 
egyébként Chaineux párizsi puskamű
ves dolgozta ki 1853-ban.) 

A XIX. század második felében szá
mos neves és kevésbé ismert puska
műves készített önvédelmi célra Lefau-
cheux-féle forgópisztolyt szerte Euró
pában, hadseregi használatra azonban 
csak Franciaországiban rendszeresítet
ték azt (1863). Az magyarázza a had
vezetőségek általános tartózkodását és 
elutasító magatartását, hogy e henger
ből kiálló gyúszegek növelték a bal
esetveszélyt. 

A központi és peremes gyújtású fém
hüvelyű töltények feltalálása után ha
marosan kialakultak a különböző for-
gópisztoly-rendszerek. 

Számos forgópisztoly-típus és válto
zat jelent meg a világon a XIX. század 
második s a XX. század első felében. 
A kiállításon bemutatott 15 típus (tíz
nek változata) csak töredéke a hadse
regekben rendszeresített és a fegyver
piacon árusított márkáknak. A forgó
pisztolyoknak a megjelenés időrendi
ségébe való kiállítása bizonyosan jól 
érzékeltetné a fegyverkonstruktőrök 
szorgalmát és a fegyvergyárosok tőkés 
versengését, de megnehezítené a fajták, 
típusok felismerését és tanulmányozá
sát. Ezért a kiállítás a rendszerek be
mutatására helyezi a hangsúlyt. 

Az egyik szekrényben azok a forgó
pisztolyok tekinthetők meg, amelyeknél 
a henger szerszámok segítsége nélkül 
nem emelhető ki a tokból, s azok, 
amelyeknél a henger cseréjéhez nem 
kell szerszámot igénybe venni. 

Az osztrák—magyar hadseregben 
rendszeresített GASSER-forgópiszto-
lyoknál (1870 M. lovassági, 1874 M. 
gyalogsági) a henger használat közben 
nem cserélhető, mert a tengelyvégek 
mereven (csavarral) rögzítettek. A hen
ger megtöltése a töltényeknek a töl
tényfuratokba való egyenkénti behelye
zésével történik, az üres hüvelyek el
távolítására pedig a cső mellé szerelt 
ürítő vessző szolgál. E rendszer tagja 
még a bemutatott COLT-FRONTIER-
forgópisztoly is. 

A Gasser- és Colt-revolverek szom
szédságában bemutatott 1872 M. CHA-
MELOT-GLISENTI-, 1873 M. CHAME-
LOT-DELVIGNE-, 1883 M. DREYSE-, 
1894 M. GLISENTI-, 1895 M. NA-
GANT-, 1898 M. RAST-GASSER- és 
más egyéb forgópisztolyoknál a henger 
tengelye viszont már nincs mereven 
rögzítve — a rögzítő csap kézzel eltá
volítható, utána a tengely a tok fura
tából kihúzható s a henger kiemelhe
tő. Nyilvánvaló, hogy ez a technikai 
rendszer az előzőnél tökéletesebb. 

Ismeretes, hogy a forgópisztolyoknál 
a henger nem tapad szorosan a cső 
hátsó végéhez. Lövésnél a, lőporgázok 
egy része elillan a henger és a cső 
közötti résen s csökken a lőporgázok
nak a lövedékre ható ereje. Ezért még 
a szakemberek körében is felújul gya
korta a vita a forgópisztoly hatásossá
gáról és hasznosságáról. De bebizonyo
sodott, hogy alig rövidül a lőtávolság 
és alig növekszik a lövedékek szóródá
sa a lőporgázok hatásfokának csökke
nésével. S hogy még ezeket a hátrá
nyokat is megszüntessék, általában 
növelték a forgópisztoly-töltények lő
pormennyiségét. Éppen ezért figyelem
re méltó az orosz és a szovjet hadse
regben is rendszeresített NAGANT-
forgópisztoly működési elve. Ennél a 
forgópisztolynál lövés pillanatában a 
henger teljesen hozzáfeszül a cső hát
só végéhez, sőt a töltényhüvely szűkí
tett nyaka is kissé beleér a csőbe — 
a zárás tökéletes. (Tárgyi metszet a 
kiállításon.) 

A fémhüvelyű, egyesített lőszert tü
zelő forgópisztolyok eddig ismertetett 
fajtáinál a henger ürítése, majd a hen-
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ger újratöltése viszonylag körülményes 
és hosszadalmas művelet. A SMITH-
WESSON-forgópisztolyoknál viszont a 
henger tengelyére szerelt és előre-hátra 
mozgó kivetőkoszoru a henger (és a 
cső) le- és felbillentésével egyidejűleg 
annyira ki lazítja az üres hüvelyeket a 
töltényfészkekből, hogy utána már 
nem jelent fáradságot és jelentős idő
veszteséget az üres hüvelyek eltávolí
tása és a henger újratöltése. Első olyan 
forgópisztolyok, amelyek fenékgyújtású 
lőszert tüzeltek! 

Kétségtelen, hogy a szabadalomnak 
nagy gyakorlati haszna volt, nem cso
da, hogy a SMITH-WESSON-forgópisz-
tolyok több világkiállításon aranyérmet 
nyertek, a cég pedig Amerikában 
monopoljogot szerzett fegyvereinek 
gyártására és eladására. Miután több 
amerikai és európai fegyvergyáros 
megvásárolta a Smith-Wesson-forgó-
pisztolyok gyártási jogát, ezek a ma
roklőfegyverek elárasztották a világot. 
Egyesek azonban csak az ötletet vették 
át. Az utánzatok között legjelentőseb
bek a WEBLEY-féle forgópisztolyok. 
Ezeknél és a MAUSER-forgópisztolyok-
nál a henger forgatása a hagyományos
tól eltérő módon történik. 

Néhány forgópisztolynál (LEBEL, 
PIEPER, COLT) az ürítéshez és a töl
téshez a henger oldalra billenthető. Ki
derült, hogy a forgópisztoly fejlődése 
megrekedt, tovább tökéletesíteni azt 
már nem lehetett. A fegyverkonstruk
tőrök új lehetőségek után kutattak. 

Az egylövetű hátultöltős, méginkább 
az ismétlő puskák hadseregi felhaszná
lása nyomán megváltozott a gyalogság 
harcászata: a „tűz és mozgás" elve a 
harc megvívásának alaptörvényévé 
kezdett válni. Vele egyidejűleg a tö
megtűz szerepe is jelentősen megnöve
kedett. A harc nagy tűzgyorsaságú 
fegyvert igényelt. Megszületett a gép
puska. 

Felmerült a kérdés: nem lehetne-e a 
géppuskák működéséhez hasonlóan a 
maroklőfegyvereknél is hasznosítani a 
lőporgázoknak a zárra ható feszítő ere
jét? Kiderült, hogy lehetséges. 

Az amerikai Wesson által 1854-ben 
szerkesztett előágytáras pisztoly azért 
nem versenyezhetett az akkor már is
mert forgópisztolyokkal, mert ismétlő 
szerkezetének működtetéséhez a lövész 
mindkét kezére szükség volt. A marok
nyomással működtetett Gaulois- és 
Protektor-féle zsebpisztolyok pedig nem 

voltak elég hatásos lőfegyverek, csak
úgy, mint a Deringerek, valamint a 
Bär- és Reform-pisztolyok. A század
forduló idején forgalomba hozott BITT-
NER-féle „félautomata" pisztolyok meg 
azért nem terjedhettek el, mert idő
közben megjelentek a nevessé vált 
BROWNING-féle öntöltő pisztolyok a 
fegyverpiacon. 

Elkezdődött a vita: egyesek a forgó
pisztolyok jóságát bizonygatták, mások 
az öntöltő pisztolyokra esküdtek, — s 
amíg folyt a vita, az öntöltő pisztolyok 
meghódították a világot, megjelentek a 
hadseregek rendszeresített fegyverei 
között. 

Ismétlő vagy öntöltő pisztoly? 
Köztudott, hogy a magyar szóhaszná

latban az „ismétlő" megnevezés vert 
gyökeret. A fegyverismereti szabályza
tok és a katonai szakirodalom is „is
métlő pisztoly"-okról beszélnek, csupán 
néhány írás nevezi helyesen „öntöltő"-
nek a szóban forgó maroklőfegyvert. A 
kiállítás is „öntöltő pisztolyokat" mutat 
be látogatóinak, mert az „öntöltő" meg
nevezés fejezi ki legpontosabban a 
pisztoly működésének, működtetésének 
lényegét. 

Igen, a tusatáras Spencer-, az előágy
táras Winchester-, a középágytáras 
Mannlicher-, Mauser-, Mossin—Na-
gant- stb. puskák valóban „ismétlő" lő
fegyverek, mert a lövésznek kell meg
megismételt kézmozdulatokkal, szaka
szos műveletek megtételével elvégezni 
a töltést és ürítést, azt a sorrendileg 
meghatározott folyamatot, amelyet 
akaratától függően, bármikor megsza
kíthat, megszüntethet. A pisztolynál 
más a helyzet. A lövész nem tudja 
félbeszakítani a töltés és ürítés műve
letét a lövés folyamatában, mert az 
akaratától független, azt a fegyver ma
ga végzi el. 

Mielőtt a kiállítás sorra bemutatná a 
közel száz öntöltő pisztolyt látogatói
nak, ismerteti azok fajtáit, rendelteté
sük és működésük szerint. Elmondja, 
hogy vannak egyszerű reteszeletlen 
súlyzáras és reteszelt súlyzáras öntöltő 
pisztolyok. (A működés elvének bemu
tatásával.) Elmondja azt is, hogy ren
deltetés szerint az öntöltő pisztolyok 
önvédelmi („mellényzseb", „zseb"), 
vagy pedig szolgálati (hadseregi, rend
őrségi) maroklőfegyverek. Utal arra, 
hogy a szolgálati öntöltő pisztolyok 
többsége reteszeit súlyzáras lőfegyve-
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rek, mert nagyobb hatású lőszert tü
zelnek. 

A XIX. század második felében több 
fegyverkonstruktőr kísérletezett azzal, 
hogy az ismétlő puskáknál alkalmazott 
megoldásokat a pisztolyoknál is haszno
sítsák. (WERDER-pisztoly a kiállításon.) 
Igyekezetükkel nem sokra mentek. S 
akkor megjelent az amerikai John Mo
ses Browning, aki találmányával, rete
szeletlen súlyzáras pisztolyával hamaro
san világhírnévre tett szert. „Ma már a 
cipészinasnak is »Browningja« van, s 
akik ezelőtt 5—10 koronás revolvert 
vettek, önműködő pisztolyért ma 50— 
85 koronát adnak" — írta 1912-ben jel
lemzésképpen könyvének előszavában 
az egyik katonai szakíró. S miként az 
emberek esetenként a forgópisztolyokat 
„coltnak", az öntöltő pisztolyokat téve
sen „browningnak" nevezik. 

A bemutatott reteszeletlen és rete
szelt öntöltő pisztolyok megtekintése és 
tanulmányozása bizonyosan kellemes 
és hasznos időtöltést jelent a kiállítás 
látogatói számára. Látnak ott an
gol, belga, csehszlovák, japán, jugo
szláv, lengyel, magyar, német, olasz, 
osztrák, spanyol, szovjet és amerikai 
pisztolyokat — kicsiket és nagyokat, 
polgári önvédelmieket és hadseregieket 
egyaránt. A típusok felismerése is iz
galmas szórakozást nyújt. (ASTRA, 
BERETTA, BROWNING, DUO, FROM
MER, GLISENTI, LIGNOSE, MANN
LICHER, MAUSER, NAMBU, ÖWA, 
PARABELLUM, RADOM, SAVAGE, 
STAR, STEYR, TOKAREV, WAL-
THER, ZBROJOWKA stb.) Egyeseknél 
a cső rögzített, másoknál az elmozdít
ható. A helyretoló rugó a cső körül, a 
cső alatt vagy felett van elhelyezve. 
Vannak pisztolyok, amelyeket nem 
lehet a véletlen elsülés ellen biztosíta
ni, a legtöbb öntöltő pisztoly azonban 
elforgatható biztosító-csappal rendelke
zik. Néhány pisztollyal pedig csak a 

billentyű és a markolat-biztosítólemez 
egyidej ü meghúzásával-megnyomásával 
lehet tüzelni. Akadnak fegyverek, ame
lyeknek nincs célgömbjük és irányzé-
kuk. A figyelmes szem azt is könnyen 
felfedezheti, hogy mely pisztolyokhoz 
csatlakoztatható válltámasz (tusa) stb. 

A kiállításon elhelyezett alkatrészeire 
szétszedett öntöltő pisztolyok és tárgyi 
metszetek a pisztolyok működésének 
megértéséhez nyújtanak némi segítsé
get. (Pl. csőbillenéses reteszelés — TO
KAREV, csőelfordulásos reteszelés — 
STEYR.) S a kíváncsiskodó látogatók 
nyilvánvalóan felfigyelnek a pisztolyok 
típusváltozatainak kialakulására is — 
többek között a Magyar Néphadsereg
ben jelenleg használt P—63 jelű rete
szeletlen súlyzáras öntöltő szolgálati 
pisztoly kifejlesztésének „állomásaira". 
(A Walther-féle mechanizmus elfoga
dása — alumíniumtok alkalmazása — 
kísérleti sorozat legyártása lapos mar
kolathéjakkal — javaslatként mű
anyagból készült hüvelykujj támasz fel
erősítése a baloldali markolathéjra — 
a rendszeresített pisztoly sorozatgyár
tása.) . . . 

A Hadtörténeti Múzeum pisztoly
történeti kiállítása időszaki szakkiállí
tás, „előzetese" az előkészületben levő 
fegyvertörténeti állandó kiállításnak, 
ahol a pisztolyok már a kardok, pus
kák, géppuskák, golyószórók, géppiszto
lyok, gépkarabélyok, öntöltő puskák 
„társaságában", azokkal való kapcsola
taikkal jelennek meg ismét a múzeum 
látogatói előtt. Nyilvánvaló, ott tágabb 
tere nyílik majd annak, hogy a piszto
lyok fejlődésének belső és kapcsolt 
összefüggései a jelenleginél jobban ki
domborodjanak s a fegyvertechnikai 
ismeretek bővebben, illusztráltabban 
álljanak a közönség rendelkezésére. 

Balázs József 
Pongó János 
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NEMZETKÖZI LEVÉLTÁROS KONFERENCIA 
A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS MÚZEUMBAN 

A Varsói Szerződés hadseregei levél
tárvezetőinek legújabb, sorrendben a 
negyedik tanácskozására 1973. szeptem
ber 11—14. között Budapesten került 
sor a Hadtörténelmi Intézet és Mú
zeumban. A megbeszélésen részt vett: 

— Tyihon Ivanovics NYIKITCSENKO 
vezérőrnagy, a Szovjet Hadsereg Hon
védelmi Minisztériuma Levéltárának 
parancsnoka, 

— Nikola SZERGIEV ezredes, a Bol
gár Néphadsereg Hadilevéltárának pa
rancsnoka, 

— dr. Ladislav KOPECKY alezredes, 
a Csehszlovák Néphadsereg Hadilevél
tárának parancsnoka, 

— Leszek LEWANDOWICZ ezredes, 
a Lengyel Néphadsereg Központi Ka
tonai Levéltárának parancsnoka, 

— Rudolf STUDANSKI ezredes, a 
Német Nemzeti Néphadsereg Levéltá
rának parancsnoka, 

— Ion TUDOR alezredes, a román 
Nemzetvédelmi Minisztérium Levéltá
ra dokumentációs hivatalának vezetője, 

— és mint házigazdák, dr. LIPTAI 
Ervin ezredes, a Hadtörténelmi Intézet 
és Múzeum parancsnoka, 

— dr. PAPP Tibor alezredes, a Had
történelmi Levéltár parancsnoka, 

— dr. BÖHM Jakab, a Hadtörténelmi 
Levéltár tudományos főmunkatársa. 

Az említett országok hadseregei ha
dilevéltár parancsnokainak első talál
kozását a Német Nemzeti Néphadsereg 
Levéltára kezdeményezte. Az értekezlet 
színhelye 1966-ban POTSDAM volt, 
ahol a vendéglátón kívül a csehszlovák 
és a lengyel hadsereg képviselői jelen
tek meg. A résztvevők közös nézetre 
jutottak a folyamatos kapcsolatok biz
tosításának szükségességében és kiszé
lesítésében. E cél elérésére megálla
podtak egy közérdekű feladat kijelölé
sében. Elhatározták egy olyan ötnyel
vű — orosz, német, cseh, lengyel és 
magyar — hadilevéltári szakmai szótár 
elkészítését, amely magában foglalja az 
1914-ig készült, főleg német nyelvű 
iratok legfontosabb katonai és levéltári 
kifejezéseit. A szerkesztési munkálato
kat a potsdami levéltár magára vállal
ta. Az azóta eltelt idő bizonyította a 
kezdeményezés helyességét. Egy ilyen 
összeállítás valóban segítséget nyújt 

majd a levéltárosoknak, akik a korabe
li iratokat kezelik és a hadtörténészek
nek, akik ezekben az iratokban kutat
nak, másrészt munkakapcsolatot te
remtve biztosítja az érdekeltek együtt
működését. 

A potsdami összejövetelt követte az 
1968. évi prágai, az 1971-es varsói meg
beszélés. Magyar küldött a prágain vett 
részt először. A szótár készítésének 
helyzetét mindkét ülésen megtárgyal
ták, de a varsóin már levéltári szak
kérdések is napirendre kerültek, pl.: a 
katonai levéltári szolgálat néhány alap
vető kérdése, a szolgálati idő és egyéb 
igazolásokkal kapcsolatos kérdések és 
problámák, a levéltári iratanyag meg
őrzésének módszerei stb. A varsói ér
tekezlet végén a résztvevők megálla
podtak abban, hogy 1973-ra Budapestet 
javasolják az összejövetel helyéül, na
pirendként pedig a levéltártechnika 
problémaköréből egy-két kérdést. 

A budapesti négynapos konferencia 
programjának összeállításánál arra fek
tettük a fő súlyt, hogy minél alaposab
ban informálhassuk egymást a felve
tett szakmai területekről, a vendégek
nek alkalmuk legyen a magyar Had
történelmi Levéltár megismerésére s 
elvtársi—baráti kapcsolat alakuljon ki 
a résztvevők között. 

Időmegtakarítási célokból több írásos 
dokumentumot juttattunk el a részt
vevőkhöz: még az értekezlet előtt át
adtuk a tanácskozás programját és a 
szakmai előadások szövegét. Ezáltal le
hetővé vált az előadások elhagyása s az 
azonnali rátérés az esetleges kérdések 
felvetésére, a vélemények kifejtésére, s 
egymás szóbeli informálására. Csak a 
tájékoztató jellegű ismertetések hang
zottak el élő szóban. 

A tanácskozás napirendjén szerepelt 
két ismertetés és két szaktéma. Ismer
tetés hangzott el a magyar Hadtörté
nelmi Levéltárról és tevékenységéről, 
az ötnyelvű levéltári szakszótár szer
kesztési munkáinak állásáról, helyzeté
ről, írásos anyag készült a levéltári 
anyag raktári elhelyezéséről és a levél
tári iratrestaurálás és konzerválás kér
déseiről. 

A szótár szerkesztése körüli vitában 
többen felvetették, hogy bizonyos mér-
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tékben változtatni kell a címszavakon. 
Köztük több jelenkori kifejezés is ta
lálható, amelyek 1914 előtt nem létez
tek. Ezek kihagyandók. Fordítási prob
lémák is felmerültek. Nem volt egy
öntetű állásfoglalás abban a kérdés
ben sem, hogy a szerkesztésben eddig 
részt nem vett levéltárak hogyan kap
csolódhatnának be a munkába. A részt
vevők végül is megállapodtak a hiá
nyosságok közös felszámolásában és így 
az NDK levéltára vállalhatta, hogy 
1975-ben megjelenteti a szótárt. 

Az iratraktározás témájával kapcso
latban, amelyet dr. Böhm Jakab, a 
Hadtörténelmi Levéltár tudományos fő
munkatársa állított össze, széles körű 
eszmecsere alakult ki. 

Mindenekelőtt a raktárhelyiségekkel 
kapcsolatos problémák vetődtek fel. 
Szinte mindenütt, eredetileg más célra 
épült objektumokat alakítottak át le
véltárrá. Ennek tudható be, hogy ne
héz megfelelő szinten tartani a hőmér
sékletet, a relatív nedvességtartalmat, 
s a dolgozóknak sem tudnak minden
ben megfelelő munkahelyet biztosítani. 
Ezért több országban is napirendre 
került új épületek építése, a katonai 
levéltári célokra. Az új raktárakat lég
kondicionálni akarják s fel akarják 
szerelni különböző technikai eszközök
kel, amelyek elsősorban a gyors és 
pontos adatszolgáltatást és a nehéz fi
zikai munka kiiktatását segítik elő. 

Felvetődött még a legmegfelelőbb 
relatív légnedvesség, a fertőtlenítés, a 
tűzbiztonság, a mozgatható raktári pol
cok kérdése. Megállapítást nyert, hogy 
az optimális relatív légnedvességi ha
tárok 40—65% Iközött mozognak, az 
ember számára is alkalmas levegőhő
mérséklet mellett. A megadott értékek 
alatti vagy feletti szint káros az ira
tokra. 

Az iratok fertőtlenítése igen sok 
esetben elkerülhetetlen. Különösen ak
kor, ha az iratok új raktárhelyiségbe 
kerülnek. Erre különösen Magyaror
szágon van nagy szükség, ahol az őr
zött anyag szinte teljes egészében 
biológiailag fertőzött. Mérések bizo
nyítják, hogy a raktárak levegőjében 
3—4-szer annyi mikroba van, mint a 
szabad levegőben. Nem kell félni a fer
tőtlenítéstől. Helyes technológiát alkal
mazva, nem károsodnak az iratok, sem 
az írás anyaga. A szovjet és román 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
ethilénoxid a legjobb fertőtlenítőszer. 

Hátránya, hogy robbanásveszélyes, amit 
széndioxid keveréssel meg lehet szün
tetni. 

Német tapasztalat szerint a mozgat
ható polcrendszer csak a nem, vagy 
csak a ritkán kutatott anyagok tárolá
sára alkalmas. Javításához speciálisan 
képzett szakemberek szükségesek, akik 
köztudottan nem állnak azonnal ren
delkezésre. A hibaelhárítás elhúzódása 
napokra is megbéníthatja a levéltárat. 

A restaurálás, konzerválás vitaindító 
referátumát dr. Scholz Tamás vegyész
mérnök, az Országos Levéltár anyagvé
delmi csoportvezetője dolgozta ki. A 
téma vitája során rendkívül fontos és 
időszerű kérdés vetődött fel. A restau
rálás és a konzerválás a levéltári mun
ka fontos részének tekinthető, és, mint 
a levéltári munka más területén, e kér
désben is nemzetközi együttműködésre 
van szükség. Az egyes levéltárak irat
restaurálási tevékenysége csak akkor 
emelkedhet gyorsan magas színvonalra, 
ha nem maguknak kell elvégezni a 
szükséges alapkutatásokat. 

Egyöntetűség mutatkozott meg a 
résztvevők körében abban a kérdésben, 
hogy a levéltárparancsnokoknak mind 
többet kell foglalkozniuk technikai 
kérdésekkel, illetőleg a technikai szak
embereket mind intenzívebben be kell 
vonni a vezetésbe. A technikai szakem
berek munkájának nemzetközi össze
hangolása nem a levéltárparancsnokok 
feladata. De az illetékesek figyelmét 
felhívhatják az ilyen jellegű együtt
működés szükségességére és fontosságá
ra. 

Az értekezlet utolsó napján, szeptem
ber 14-én délelőtt, sor ikerült az együtt-
tes munka értékelésére és javaslat ki
dolgozására, a következő találkozó he
lyére és tematikájára vonatkozóan. 

A tanácskozás szakmai szempontból 
értékes volt. A résztvevők megismer
hették egymás munkakörülményeit, 
gondjait-bajait, tanulhattak az egyes 
levéltárak helyes gyakorlati tevékeny
ségéből stb. Megtudtuk, hogy a szovjet 
levéltárak vannak az élen a levéltári 
munkák gépesítése tekintetében. Meg
tekinthettük azt a füzetet, amely a le
véltári munkában alkalmazott gépeket 
szemléltette. Az összeállításnak nagy 
előnye, hogy a bemutatott eszközök 
többnyire valamelyik szocialista ország, 
elsősorban a Szovjetunió iparának ter
mékei, tehát könnyen importálhatók. 
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Tapasztaltuk, hogy a postdami levél
tár jó úton halad a raktározási techni
ka kialakításában. Eredményei érdek
lődésre tarthatnak számot más baráti 
országban is. Ügy tűnik, hogy Magyar
országnak van a legtöbb tapasztalata a 
szennyezett iratok fertőtlenítésében. 

Az értekezlet fontos eredménye, hogy 
azon a Varsói Szerződésbe tömörült 
hadseregek képviselői hiánytalanul 
részt vettek. Ez a teljesség pozitívan 
hatott ki a tanácskozás munkájára. 
Egymás megismerésén és a személyek 
közötti baráti szálak létrejöttén kívül 
felvetődtek és megfogalmazódtak a to
vábbi együttműködés irányára és tar
talmára vonatkozó elképzelések. Erőtel
jesen jelentkezett a gyakoribb szemé
lyes találkozás igénye az egymáson 
való segítés céljából. Szinte valamennyi 
levéltárnak vannak olyan feladatai, 
amelyek végrehajtásához mások támo
gatása is szükséges. 1975-ben ünnepli 
több ország a fasiszta elnyomás alóli 
felszabadulás 30. évfordulóját. Ennek 
megünneplésére is készül a szocialista 
tábor. Egyes levéltárak már hozzá is 
fogtak a vonatkozó iratok összegyűjté
séhez és dokumentumkötetben való ki
adásuk előkészítéséhez. Egy ilyen do
kumentáció színesebbé és teljesebbé 
tétele csak az egymásnak nyújtott tá
mogatással képzelhető el. De más vo
natkozásban is egymásra vagyunk utal
va. Országaink régebbi története is 

öszefonódik. Szinte mindegyik levéltár 
őriz más országokat érintő fontos ira
tokat. Ezek feltárása, a bennük talál
ható adatok rendelkezésre bocsátása 
barátok iránti kötelesség. Fokozottabb 
együttműködésre, illetőleg tapasztalat
cserére lenne szükség az 1945 után ke
letkezett iratok, illetve egyéb doku
mentumok raktározását, feldolgozását, 
segédletekkel való ellátását stb. ille
tően. A fentiekből indultak ki a konfe
rencia résztvevői, amikor állást foglal
tak a kétoldalú kapcsolatok ápolása és 
rendszeressé tétele mellett is. 

A konferencia résztvevői egyetértet
tek abban, hogy a következő összejö
vetel 1975-ben, vagy 1976-ban legyen, 
olyan napirenddel, amely az eddigiek
ben is szépen fejlődő együttműködés 
még magasabb színvonalra való eme
lését szolgálja. 

Az elnöki zárszó után a vendégek 
nevében NYIKITCSENKO vezérőrnagy 
elvtárs köszönte meg a szívélyes ven
déglátást, örömét fejezte ki, hogy el
jöhettek Budapestre, megismerhették 
Magyarország szép fővárosát, találkoz
hattak a kollégákkal, a levéltárpa
rancsnokokkal. Kifejezte azt a remé
nyét, hogy a szocialista hadseregek le
véltárai közötti kapcsolatok — mind a 
sorra kerülő találkozókon, mind a ta
lálkozók közötti időszakban — tovább 
fejlődnek. 

Papp Tibor 



HÍREINK 

A TUDOMÁNYOS ISMERETTER
JESZTŐ TÁRSULAT HADTUDOMÁ
NYI SZAKOSZTÁLYA 1973. szep
tember 20. és 21-én rendezte meg 
évi vándorgyűlését a szolnoki „Kilián 
György" Műszaki Főiskolán. Stock Já
nos vezérőrnagy, a szakosztály elnöke 
megnyitó szavai után dr. Liptai Ervin 
ezredes, a Hadtörténelmi Intézet és 
Múzeum parancsnoka „A hadtörténet 
tudományos népszerűsítésének idősze
rű kérdései" címmel tartott előadást. 
Ezt követően Tóth Sándor alezeredes a 
második világháború 1943. évi nagy 
fordulatáról szóló, majd dr. Szántó 
Imre alezredes „Az imperializmus ka
tonapolitikája napjainkban" című kor
referátuma hangzott el. Az előadás 
és a korreferátumok után kibontakozó 
széles körű vita a tudományos isme
retterjesztés jelenlegi helyzetének 
számos kérdését vetette fel és a szo
cialista tudat formálásában fontos 
szerepet játszó ismeretterjesztés konk
rét feladatainak meghatározásával ér
tékes segítséget adott a következő évek 
munkájához. 

A MAGYAR KATONA EGYENRU
HÁJA 1869—1973. címmel 1973. október 
5-én, a múzeumi hónap keretében kiál
lítás nyílt az Országos Hadtörténeti Mú
zeumban. Az elmúlt 100 év magyar 
katonaöltözetét: csákókat, aranysuj
tásos atillákat és dolmányokat, nyest-
prémes tábornoki díszruhákat, csuka
szürke uniformisokat és a napjaink
ban néphadseregünknél rendszeresített 
egyenruhákat bemutató kiállítást Ba
lázs György ezredes, a Magyar Nép
hadsereg ruházati főnöke nyitotta meg. 

A megnyitón jelen volt dr. Nagy Gá
bor ezredes, a politikai főcsoportfő
nök első helyettese és Bán Károly ez
redes, politikai főcsoportfőnök-helyet
tes. 

A HADTÖRTÉNELEM ÉS A KATO
NAI ELMÉLET TANULMÁNYOZÁSÁ
NAK ÉS KUTATÁSÁNAK KÖZPONT
JA megbízásából lani Béla ez
rede?, és Ilié Pétre alezredes 1973. 
október 1-től 12-ig kutatómunkát vé
geztek a Hadtörténelmi Levéltár má
sodik világháborús irataiban. A két 
bu'karesiti tudományos munkatárs „A 
románok részvétele a magyarországi 
hadműveletekben a második világhá
ború idején" című témához gyűjtöttek 
anyagot. 

A TUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZE
TEK SZERB AKADÉMIÁJA 1973. ok
tóber 2—4. között a „Harmadik biroda
lom és Jugoszlávia" címmel tudomá
nyos ülésszakot rendezett Belgrádban. 
A szimpóziumon magyar részről Godó 
Ágnes alezredes, kandidátus vett részt 
és „Horthy-Magyarország szerepe a har
madik birodalom Jugoszlávia elleni ter
veinek realizálása" címmel referátumot 
tartott. 

A MAGYAR PARTIZÁN SZÖVET
SÉG felkérésére Godó Ágnes alezredes, 
kandidátus, a Hadtörténelmi Intézet és 
Múzeum tudományos munkatársa 1973. 
szeptember 1-től 22-ig „A második vi
lágháború alatti magyar—lengyel ha
ladó kapcsolatok" című témához anya
got gyűjtött Varsóban. 

Molnár Pál 
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AZ 1848—49. ÉVI SZABADSÁGHARC 

Urbán Aladár: A Batthyány-kormány 
hadügyi politikájának első szaka
sza (1848 április—imájus). — HK, 
1971. 2. sz. 211—237. p. 

Szebelkó Imre: Kossuth Lajos és a 
honvédelem eszméje. — Lobogó, 
1971. 39. sz. 5. p. 

Gál Éva, L. : Űjházi László, a szabad
ságharc utolsó kormánybiztosa. Bp. 
Akad. K. 1971. 88 p. 2 t. 
(Értekezések a 'történeti tudomá
nyok köréből. U. S. 57.) 

Hunyadi Károly: Törekvések az ön
álló magyar katonai főiskola meg
teremtésére. — Petzelt József kato
napedagógiai elvei. — HK, 1971. 4. 
sz. 677—684. p. 

Kovássy Zoltán: Borsodi önkéntesek 
(1848). — N, 1971. 34. sz. 11. p. 

Molnár Ernő: Győr a forradalmak ko
rában. (Győr. Várostörténeti tanul
mányok. Győr, Győr-Sopron m. ny. 
1971.) 

Szénássy Zoltán: Klapka [György], a 
komáromi vár védője. (1848—49.) — 
Új Forrás, 1971. 3. sz. 45—56. p. 

Szabó József: A csornai csata. (1849. 
június 13.) — A Hazáért, 1971. 39. 
sz. 12. p. 

Karasszon Dénes: A 104. honvéd zász
lóalj főorvosának orvosi naplója.— 
Orvostörténeti Közlemények, 44. sz. 
1968. 109—116. p. 

Buzinkay Géza: Bem József Magyar
országra érkezése és sebének ke
zelése, 1848. október 30. — Orvos
történeti Közlemények, 60—61. sz. 
1971. 331—334. p. 

Arató Endre: Egykorú demokratikus 
nézetek az 1848—1849. évi magyar
országi forradalomról és ellenfor
radalomról. (Az 1848—1849. évi 
szlovák nemzeti imozgalom értéke
léséről folytatott vitához.) Bp. Kos
suth K. 1971. 137 p. 

Csatári Dániel: Eftimie Murgu. [1848— 
1849 forradalmi demokratáinak ro
mán harcostársa.] — Valóság, 1971. 
1. sz. 82—88. p. 

Obermann, Karl: Die ungarische Revo
lution von 1848—1849 und die de
mokratische Bewegung in Deutsch
land. Bp. Akad. K. 1971. 70 p. 2 t. 

Az ezernyolcszáznegyvennyolcas sza
badságharc és Oroszország haladó 
erői. — Lobogó, 1971. 34. sz. 4. p. 

Baktai Ferenc: Igazi koszorúk. (Aradi 
vértanúk.) — Népszava, 1971. 235. 
sz. 3. p. - • 

MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNELME 1850—1918 

Spáczay Hedvig: A Honvédelmi Mi
nisztérium szervezete és hatáskö
re, 1867—1918. [Bp. 1970.] 273— 
279. p. 

(Klny, a Levéltári Szemle 1970. 2. 
sz.-/ból.) 

Merényi Oszkár: Kossuth Lajos isme
retlen levelei. — BSz, 1971. 4. sz. 
64—70. p. 

* A bibliográfia első részét — a beosztással és a folyóiratok jegyzékével együtt — a 
folyóirat 1973. évi 3. számában közöltük. (A szerk.) 
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Lukács Lajos: A magyar garibaldis-
ták útja Marsalától a Porta Piáig, 
1860—1870. [Bp.] Kossuth K. 1971. 
321 p. 

Siklós András: Az oroszországi forra
dalmaik magyarországi hatása. — 
Sz, 1971. 5. sz. 1010-^1012. p. 

Merényi László: Háborúellenes meg
mozdulások Borsod-Abaú j -Zemplén 
megyében (1918. január—október.) 
— BSz, 1971. 1. sz. 53—69. p. 

Birta István—Kende János: A Rima
murányi—Salgótarján Rt. vas- és 

Liptai Ervin: Vengerszkaja Szovetsz-
kaja reszpublika. (A Magyar Ta
nácsköztársaság. 2. kiad.) Per. A. I. 
Puskás. M. Muszľ, 1970. 390 p. 16 t. 

Liptai Ervin: Az ötvenkettedik év
fordulón. Emlékezés a Tanácsköz
társaságra. — Népszabadság, 1971. 
68. sz. Vasárnapi mell. 3. p. 

Kirschner Béla: A Magyar Tanács
köztársaság történelmi jelentősége 
és tanulságai. (Tanulmányok a Ma
gyar Tanácsköztársaság Zala me
gyei történetéből. Zalaegerszeg, Za
lám, ny. 1971.) 

Siklós A[ndrás] : The Hungarian So
viet Republic and the national and 
nationality question. — AH, 1971. 
1—2. sz. 73—84. p. 

Vinaver, Vuk: Jugoszlávia és Magyar
ország a Tanácsköztársaság idején. 
— Sz, 1971. 6. sz. 1217—1246. p. 

Szijj Jolán: Az 1918-as polgári de
mokratikus forradalom Hadügymi
nisztériumának és az 1919-es Ma
gyar Tanácsköztársaság Hadügyi 

Román János: Források a Tanácsköz
társaság Borsod megyei történeté
hez. (A miskolci Herman Ottó Mú
zeum évkönyve. 10. Miskolc, Alföldi 
ny. 1971.) 

Molnár Ernő: Győr a forradalmak ko
rában. (Győr. Várositörténeti tanul-

Regéczy Nagy Imre levelei a bosz
niai okkupáció idejéből. [Közread, 
és bev.] Kapronezay Károly. — Or
vostörténeti Közlemények, 62—63. 
sz. 1971. 203—215. p. 

fémmunkás képviselőinek 1918. feb
ruár 2—3-i értekezlete. — BSz, 
1970. 4. sz. 48—55., 1971. 1. sz. 42— 
52. p. 

Józsa Antal: Dokumentumok az orosz 
hadifoglyok tevékenységéről az 
Osztrák-Magyar Monarchia terüle
tén, 1917 végén. [Közread, és bev.] 

PK, 1971. 4. sz. 139—150. p. 

Népbiztosságának szervezeti felépí
tése és osztályai. — Levéltári 
Szemle, 1971. 1—3. sz. 29—40. p. 

Fogarassy László: Kik vezették az 
1919-es magyar Vörös Hadsereget? 
— BSz, 1971. 1. sz. 70—77. p. 

Hunyadi Károly: Kun Béla, a proletár 
hadsereg szervezője. — HSz, 1971. 
3. sz. 1—6. p. 

Report József: Stromfeld Aurél, a Ma
gyar Tanácsköztársaság kiemelkedő 
katonai vezetője. [Bp. Zrínyi Mik
lós Katonai Akadémia], 1969. 109— 
142. p. 
(Klny. Akadémiai Közlemények, 
1969. 3. sz.) 

A Tanácsköztársaság határőrizete. 
(Bev. és a dokumentumokat össze
gyűjt. Szőcs Ferenc.) Kiad. a BM 
Határőrség Politikai Csfsége, [Bp.] 
1969. 207 p. 5 t. 

Dancza János: Az V/10-es vöröstüzér
üteg szerepe az 1919. május l.-i el
lenforradalomban. /Visszaemléke
zés./ (Az Egri Múzeum évkönyve. 
7. köt. 1969. Eger, Alföldi ny. 1970.) 

mányok. Győr, Győr-Sopron m. ny. 
1971.) 

Farkas József: Adatok a Tanácsköz
társaság mátészalkai eseményeihez. 
— Szabolcs-Szatmári Szemle, 1971. 
2. sz. 111^117. p. 

Zádor Tibor: Az 1918—19-es forrada-

1918—1919. EVI FORRADALMI ESEMÉNYEK 

A Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelme 

Forradalmi események vidéken 
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lom eseményei Sárospatakon és ha
tása a város társadalmára. (A Her
man Ottó Múzeum évkönyve. 9. 
köt. Miskolc, Borsod m. ny. 1970.) 
253—297. p. 

Andrássy Antal: A proletárhatalom 
utolsó napjai [Somogy megyében]. 
— Somogyi Néplap, 1969. 190. sz. 

Czakó Sarolta: Elleniforradalmi moz
galom Szatmárcsekén 1919-ben. — 
Szabolcs-Szatmári Szemle, 1971. 2. 
sz. 107—110. p. 

Széni Imre: Katonai helyzet Zala me
gyében a polgári demokratikus for
radalom és a Tanácsiköztársaság 
idején. (Tanulmányok a Magyar 
Tanácsköztársaság Zala .megyei tör
ténetéből. Zalaegerszeg, Zala rn. ny. 
1971.) 

Gecsenyi Lajos: Az ellenforradalmi 
erők felülkerekedése és a fehérter
ror Zemplén megyében. (1919 
augusztus—1920.) — BSz, 1971. 2. 
sz. 35—40. p. 

Andrássy Antal: Fehérterror 1919-ben. 
Siófok. — Somogyi Néplap, 1969. 
201. sz. 

A[ndrássy] A[ntal]: Fehérterror 1919-
ben. Az első kaposvári mártírok. — 
Somogyi Néplap, 1969. 192. sz. 

Mészáros Károly: Iratok az ellenfor
radalmi közigazgatás újjászervezé
séhez 1919 őszén. (Somogy megye 
múltjából. Kaposvár, 1970.) 195— 
203. p. 
/Levéltári évkönyv 1./ 

Speidl Zoltán: A legitimista — sza
bad királyválasztó harc és a „nem
zeti hadsereg" /1919—1921/. — HK, 
1971. 2. sz. 292—313. p. 

Fogarassy László: IV. Károly második 
restaurációs kísérletének katonai 
története. A „budaörsi csata". — 
HK, 1971. 2. sz. 314—341. p. 

Vas Zoltán: Horthy [Miklós], vagy a 
király? (1920—1921.) Bp. Szépirod. 
K. (1971.) 335 p. 

Vargyai Gyula: Katonai közigazgatás 
és kormányzói jogkör. (1919—1921.) 
Bp. Közgazdasági és Jogi K. 1971. 
375 p. 

Fogarassy László: A nyugat-magyar
országi kérdés katonai története. 1. 
r. /1918. december—1921. augusz
tus/. — SSz, 1971. 4. sz. 291—301. 
P. 

Mag András: A Vörös Őrség tevé
kenysége Zala megyében a Tanács
köztársaság idején. (Tanulmányok 
a Magyar Tanácsköztársaság Zala 
megyei történetéből. Zalaegerszeg, 
Zala m. ny. 1971.) 

Kovács Lajos—Takács Ádám: Dr. Se
bestyén Mihály, volt letenyei vö
rösszázad parancsnok visszaemléke
zései. (Tanulmányok a Magyar Ta
nácsköztársaság Zala megyei törté
netéből. Zalaegerszeg, Zala m. ny. 
1971.) 

Kovács Lajos: Ellenforradalmi moz
galmak a Tanácsköztársaság alatt 
Zala megyében. (Tanulmányok a 
Magyar Tanácsköztársaság Zala me
gyei történetéből. Zalaegerszeg, Za
la m. ny. 1971.) 

Máté György: Eskü a pécsi Széchenyi
téren ötven évvel ezelőtt. Baranya— 
Bajai Szerb—Magyar Köztársaság. 
— Népszabadság, 1971. 203. sz. Va
sárnapi mell. 4. p. 

Vigh Károly: Adalékok Bajcsy-Zsi
linszky Endre francia orientációs 
külpolitikai koncepciójához. — Sz, 
1971. 3—4. sz. 736—752. p. 

Ormos Mária: Bethlen koncepciója az 
olasz—magyar szövetségről. /1927— 
1931./ — TSz, 1971. 1—2. sz. 133— 
156. p. 

Stier Miklós: A magyarországi német 
követ jelentések. 1933—1939. — Le
véltári Közlemények, 1970. 2. sz. 
241—258. p. 

Kovács Endre: Magyar—lengyel kap
csolatok a két világháború között. 
[Kiad. a] (Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Inté
zete.) Bp. Akad. K. 1971. 415 p. 
Bibliogr. 391—397. p. 

Szombath Ferenc: Adatok a sárvári 
lengyel gyűjtőtábor történetéből. — 
Vasi Szemle, 1971. 1. sz. 119—131. 
P-

Spáczay Hedvig: A Honvédelmi Mi
nisztérium szervezeti változásai a 
Horthy-korszakban. — Levéltári 
Szemle, 1971. 1—3. sz. 41—78. p. 

Csima János: A Horthy -hadsereg disz-
lokációja 1920-^1941 között. — HK, 
1971. 3. sz. 523—544. p. 

Csima János: A Horthy-hadsereg fej
lesztésének akadályai 1924—1927 

MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNELME 1919—1939 
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között. — HK, 1971. 2. sz. 238—252. 
P-

Dombrády Lóránd: Adalékok a Hor-
thy-hadsereg gépesítésének történe
téhez 1936—1940. — HK, 1971. 1. 
sz. 36—92. p. 

Hollós Ervin: Rendőrség, csendőrség, 
VKF. 2. Bp. Kossuth K. 1971. 431 p. 

Kollár Lajos: Iskola és militarizmus 
1919—1944. (Előszó: Műnk Károly.) 
[Bp.] MPT, [1971.] 116 p. 

Hartai Lajos: A „honvédelem és a hon
védelmi nevelés" tükröződése a 
Horthy-hadsereg parancsnoki1 kara
inak gondolkodásaiban. — HH, 1971. 
2. sz. 121—133. p. 

Puskás, A[ndrej] I[vanovics]: Magyar
ország a második világháborúban. 
(Vengrija v godü vtoroj mirovoj 
vojnü. Ford. Zalai Edvin.) Bp. Kos
suth K. 1971. 332 p. 
Bibliogr. 329—332. p. 

Tóth Sándor : Horthy-Magyarország 
felkészülése és bekapcsolódása a 
Szovjetunió elleni háborúba. — 
Hadtudományi Közlöny, 1971. 1. sz. 
102—123. p. 

Pintér István: Sürgős háború. [Ma
gyarország belépése a második vi
lágháborúba.] — Tükör, 1971. 23. 
sz. 12—13., 24. sz. 27., 25. sz. 27., 
26. sz. 21., 27. sz. 26—27., 28. sz. 
12—13., 29. sz. 20—21., 30. sz. 21. p. 

Moroián György: A 'magyarországi 
felszabadító hadműveletek. — 
Tisztképzés, 1970. 1—2. sz. 25—53. 
P-

Gát László: Adatok Csongrád város 
felszabadulásának történetéhez. 
(Helytörténeti tanulmányok és kró
nikák a felszabadult Magyarország 
történetéből. Bp. Zrínyi ny. 1971.) 

Felderítők Budapesten. [Magyarország 
felszabadítása.] — N, 1970. 7. sz. 
9. p. 

Takács József: Az 1. bolgár hadsereg 
Dráva-menti harcai a visszaemlé
kezések tükrében. (Baranyai hely
történetírás. 1970. [Pécs,] Statiszti
kai K. [soksz.] 1971.) 

Gergely Ferenc: Az 1939. évi 2. tör
vény és a levente-intézmény. — 
Magyar Pedagógia, 1971. 3. sz. 295— 
307. p. 

Baktai Ferenc: Emlékezés — harminc 
év után. „Levendula! Levendula!" 
[Gimnazista légósok a második vi
lágháborúban.] — PV, 1971. 7. sz. 
6—7. p. 

Baktai Ferenc: Emlékezés — harminc 
év után. „Kicsi katonája . . . [1930— 
1940-es évek diák, cserkész és le
vente fiataljainak neveltetési kö
rülményei.] — PV, 1971. 10. sz. 6. 
P-

Andrássy Antal: Adalékok Somogy 
megye német katonai megszállá
sához — Somogy, 1970. 1. sz. 4—12. 
P-

Bemanne Nemes Éva: Miskolc politi
kai élete a német megszállás hó
napjaiban. flBorsodi történeti év
könyv. 3. Miskolc, Borsod m. ny. 
1971.) 

Sági Károly: Magyar néphagyomá
nyok a második világiháború kato
náinak tudatában. 2. r. (A Veszp
rém megyei Múzeumok Közlemé
nyei 10. Veszprém, 1971.) 441—455. 
P-

Borús József: Hadszíntér Somogy 
földjén /1944. december 1—1945. 
március 31./ (Somogy megye múlt
jából. Kaposvár, 1970.) 205—272. p. 
/Levéltári évkönyv 1./ 

Bencze Géza: A katonai közigazgatás 
megszervezése Somogyban 1944 
őszén. — Somogy, 1971. 1. sz. 31— 
35. p. 

Korolkov, M.: A balatoni nádas tit
ka. /1945. március 23. Légiharcok 
a Balaton északi partja fölött./ — 
N, 1971. 23. sz. 8. p. 

Veress D. Csaba: Veszprém megye 
felszabadításának története. /1944. 
december 3—1945. március 30.) 
Veszprém, 1970. 275—328. p. 

MAGYARORSZÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 

Hazánk felszabadulása 
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/Klny. A Veszprém megyei Múzeu
mok Közleményei 9. köt./ 

Papp István: Adalékok Sopron város 
felszabadulásának történetéhez. 
1944—1945. — Az Erdészeti és Fa
ipari Egyetem Tudományos Közle
ményei [Sopron], 1970. 1—2. sz. 93— 
114. p. 

Huszár János: Pápai krónika. 1944— 
1945. (Helytörténeti tanulmányok 
és krónikák a felszabadult Magyar
ország történetéből, Bp. Zrínyi ny. 
1971.) 

Horváth Ferenc: A fasizmus végnap
jainak jellegzetességei Nyugat-Du-

Döme Piroska: A népfront megszü
letése. Harminc éve kezdődött . . . 
— Magyar Nemzet, 1971. 163. sz. 8. 
P-

Döme Piroska: A Magyar Történelmi 
Emlékbizottság 30 éves jubileumá
ra készülünk. — Magyar Nemzet, 
1971. 196. sz. 12. p. 

Palotás György: Harminc éve, az 
örökmécsesnél. — Népszabadság, 
1971. 235. sz. 4—5. p. 

Döme Piroska: Az 1941. október ha-
todiki tüntetés. — Magyar Nemzet, 
1971. 235. sz. 7. p. 

Pamlényi Ervin: A függetlenségi nép
front seregszemléje. Népszava, 1941 
karácsony. — Magyar Nemzet, 1971. 
304. sz. 5. p. 

(Nógrádi Sándor): Történelmi lecke. 
Bp. Kossuth K. 1970. 466 p. 

Fegyverrel a fasizmus ellen (Korom 
Mihály: A magyarországi partizán
mozgalom a második világháború 
idején. — Kende István: Kommu
nista fiatalok a német megszállás 
idején.) Bp. Nyamdaip. Szakmun
kásképző Int. [ny.] 1970. 188 p. 

Gazsi József: Az első partizánbevetés 
Borsodban. [1941 ősze.] — BSz, 
1971. 4. sz. 41—45. p. 

Borbola Mihály: 1944—1945-re emlé
kezve . . . — Útközben, 1971. 1. sz. 

Sipos Gyula: Regény és valóság. [Em
lékezés az ellenállási mozgalom
ra. 1943—1945.] — Ütközben, 1971. 
1. sz. 

nántúlon. 1945. január—március. 
(Helytörténeti tanulmányok és kró
nikák a felszabadult Magyaország 
történetéből. Bp. Zrínyi ny. 1971.) 

Marosán György: Emlékek [19]45-ből. 
— Valóság, 1971. 12. sz. 46—60. p. 

Az első évek (1945—1948). A Népsza
badság interjúsorozata. Bp. Kossuth 
K. 1970. 200 p. 

Megyeri Rezső: Felszabadulásunk 25 
éves évfordulójára. — Tisztképzés, 
1970. 1—2. sz. 3—8. p. 

Róna Jenő: Emlékezzünk felszabadu
lásunkra. — Tisztképzés, 1970. 1— 
2. sz. 9—20. p. 

Faragó Ákos: Vallomás. [Ellenállás 
1944—1945-ben.] — Útközben, 1971. 
1. sz. 

Gellért Gábor: Névtelen hősök. [El
lenállók a második világháború
ban.] — Tükör, 1971. 3. sz. 20—21., 
4. sz. 9—10., 5. sz. 4—5., 6. sz. 20— 
21., 7. sz. 11—12., 8. sz. 11—12., 9. 
sz. 12—13., 11. sz. 8—9., 13. sz. 15., 
16. sz. 17—18. p. 

Fir on András: „Magyar partizánok 
útja". — Tükör, 1971. 14. sz. 8—9. 
P-

Mónus Miklós: „Békéből" a háború
ba. Partizánok Budapestről. (A 
„Szabó-ifik" csoportja.) — Lobogó, 
1971. 8. sz. 4. p. 

Kiss István—Mesícó Károly: Doku
mentumok, visszaemlékezések a 
Fővárosi István- és Bajcsy-Zsilinsz
ky /Horthy/-kórházakban a felsza
badulás előtti időkben töltént bal
oldali szervezkedésekről. Kiad. az 
Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szak
szervezete. [Bp. Házi soksz. 1971.] 
44 p. 3 <t. 

Pintér István: „Feladataikat lelkiisme
retesen teljesítették." /A Görgey-
zászlóalj/ — Népszabadság, 1971. 
80. sz. 8—9. p. 

Gazsi József: A 107/302. munkaszol
gálatos század ellenállási kísérle
te. — HK, 1971. 1. sz. 93—106. p. 

Baktai Ferenc: A parancsnok tarta
lékba megy. /Rékai Miklós egyko
ri partizán./ — Népszava, 1971. 241. 
sz. 3. p. 

Ellenállási mozgalom és partizánharcok 
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Háborús bűnök 

Ginzburg, Lev [Vladimirovics] : Túlvi
lági találkozások. (Potusztoronnie 
vsztrecsi.) A müncheni jegyzetfü
zetből. [Riportregény.] (Ford. Her
nádi László.) Bp. Európa, 1971. 259 
P-

Zsigmond László: Egy háborús fő-
bűnös életrajza. A technokrácia és 
a fasizmus. /Speer/. — Népszabad
ság, 1971. 232. sz. 6. p. 

A „Bormann-kacsa". /Háborús bűnö
sök. Gehlen-emilékiratok./ — Mo, 
1971. 38. sz. 10—dl. p. 

Herr „Y" harminc éve. [Rudolf Hess 
a spandaui fegyházban.] — Mo, 
1971. 24. sz. 11. p. 

Balogh László: A Hess-ügy. 1—5. rész. 
[Hess politikai tevékenysége a má
sodik világháború idején.] — Esti 
Hírlap, 1971. 102—106. sz. 4. p. 

Lévai Jenő: Eutihanázia és sterilizáció. 
Tízezrek náci gyilkosának különös 
bűnpere. [Horst Schumann]. — Ma
gyar Nemzet, 1971. 134. sz. 8. p. 

Lévai Jenő: A „vádemelésre nincs le
hetőség . . . " Különös ítélet két nyu
gatnémet hamis tanúzási ügyben. 
— Magyar Nemzet, 1971. 164. sz. 
7. p. 

Lévai Jenő: Hogyan került szabad
lábról börtönbe Varsó leromfooló-
ja, Bach-Zelewski, a tömeggyilkos 
SS-tábornok. — Magyar Nemzet, 
1971. 240. sz. 7. p. 

Lévai Jenő: Különös ítélet a majna
frankfurti törvényszéken az ausch
witzi „koponyavizsgálók" perében. 
— Magyar Nemzet, 1971. 253. sz. 
7. p. 

Lévai Jenő: Ismét letartóztatták és 
bíróság elé állítják a haláltáborok 
Gestapo-szakértőjét. — Magyar 
Nemzet, 1971. 276. sz. 8. p. 

A Magyar Népköztársaság és a Ma
gyar Néphadsereg fejlődésének 25 
esztendeje. Vázlatos áttekintés. 
[Bp. MNKK. soksz. 1970.] 26 p. 

Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg 
megszervezésének körülményei. — 
Ho, 1971. 12. sz. 99—106. p. 

Kis András: A magyar hadsereg szü
letésének körülményeiről és jelle-

Lévai Jenő: Harmadszor áll bíróság 
elé 108:000 ember náci gyilkosa. 
[Franz Rademacher pere.] — Ma
gyar Nemzet, 1971. 289. sz. 7. p. 

Beney Zsuzsa: Kiért halt meg Kolbe 
atya. [Auschwitz — 1941.] — Élet 
és Irodalom, 1971. 44. sz. 4. p. 

A Tanaka-memorandum híve. [Hideki 
Tojó japán miniszterelnök, hábo
rús főbűnös.] — Tükör, 1971. 1. sz. 
27. p. 

Gárdos Miklós: NemzetvesztSk. Ma
gyar háborús bűnösök a népbíróság 
előtt. Bp. Tankönyk. 1971. 251 p. 
12 t. 
Bibliogr. 251. p. 

Elkésett ítélet. [A Szálasi-puccs és 
előzményei.] Major Ákos visszaem
lékezéseit feljegyezte Sólyom Jó
zsef. [Az 1. rész Elsietett ítélet cí
men jelent meg.] — Tükör, 1971. 
18. sz., 19. sz. 12—13., 20. sz. 26— 
27., 21. sz. 12—13., 22. sz. 20—21. 
P-

Markos György: Vándorló fegyház. 
[Visszaemlékezések.] Bp. Magvető, 
1971. 489 p. 2 t. 1 térk. 

Takács István: Gyilkoltak, ha fütyült 
a mozdony. [Háborús bűnösök a 
Legfelsőbb Bíróság előtt.] — A Ha
záért, 1971. 16. sz. 16. p. 

Háborús bűnösök felett ítélkezett a 
Legfelsőbb Bíróság. — Népszava, 
1971. 84. sz. 8. p. 

Tudományos konferencia Moszkvában 
a háborús bűnösök felelősségéről. 
— Népszabadság, 1971. 240. sz. 2. 
P. 

Timár István: A háborús bűntettek 
nem évülnek el. — Magyar Nem
zet, 1971. 45. sz. 5. p. 

Kártalanítási kálvária. /Deportáltak 
kártalanítása./ — Mo, 1971. 26. sz. 
25. p. 

géről. — Kortárs, 1971. 5. sz. 779— 
788. p. 

Gellért Tibor: Katonák az „Arccal a 
vasút felé" mozgalomban és a hidak 
helyreállításáért folyó küzdelem
ben. — HK, 1971. 3. sz. 476—500. 
P-

Szőcs Ferenc: A csengeri razzia /1946/. 
— HK, 1971. 3. sz. 545—560. p. 
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A „Magyar Közösség" összeesküvése. 
— BüSz, 1971. 1. sz. 64—69. p. 

Halá&z János—Szepessy Mihály: A 
Magyar Néphadsereg és szocialista 
tisztképzésünk történelmi útja. — 
Tisztképzés, 1970. 1—2. sz. 54—87. 
P-

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. 
1950—1970. (Szerk., a képeket vál. 
és az összekötő szöveget írta ölve-
di Ignác.) [Ép.] Házi ny. [1971.] 31 
lev. 

A magas színvonalú honvédelemért. 
Beszélgetés dr. Lantódi József ve-

Castiglione László: Az ókor nagyjai. 
Bp. Akad. K. 1971. 441 p. 1 t. 
Bibliogr. 390—425. p. 

Szabó Árpád: A trójai háború. (4. 
kiad.) Bp. Móra K. 1971. 436 p. 

Harmattá J[ános] : The rise of the 
Old Persian Empire. Cyrus the 
Great. — Acta Antiqua, 1971. 1— 
2. sz. 3—15. p. 

Hoffmann, Wilhelm: Hannibal. (Han
nibal. Ford. Terényi István.) Bp. 
Gondolat, 1971. 204 p. 
Bibliogr. 200—205. p. 

Livius, Titus: A római nép története 
a város alapításától. (Ab űrbe con-
dita libri. 2—3. köt. Ford., jegyz. 
Muraközy Gyula. Bp. Európa. 
1969—1970.) 

Ballá Lajos: A Severusok és Dácia. 
(A Debreceni Déri Múzeum Év
könyve 1969—1970. Debrecen, 1971.) 
89—106. p. 

Mazzarino, S.: La tradizione suli« 
guerra tra Shabuhr e ľimpero ro-
mano: „prospettiva" e „deformazio-
ne storica". — Acta Antiqua, 1971. 
1—2. sz. 59—82. p. 

A hadművészet útjain. Arbitos, [I. sz.] 
251. — Lobogó, 1971. 32. sz. 15. p. 

Gabler D[énes]: Die Eroberung Pan-
noniens im Spiegel der Sigillaten. 
— Acta Arohaeologica, 1971. 1—4. 
sz. 83—91. p. 

Mócsy Afmdrás] : Zur frühesten Be
satzungsperiode in Pannonién. — 
Acta Aröhaeologica, 1971. 1—4. sz. 
41—46. p. 

zérőrnaggyal a hazai hadtudomány 
helyzetéről. — Magyar Nemzet, 
1971. 229. sz. 5. p. 

Kárpáti Ferenc: A Fegyveres Erők 
Napján. — Lobogó, 1971. 39. sz. 3. 
P. 

Rácz Béla: A Belügyminisztérium új
jászervezése. /1944. december—1948. 
július./ — Levéltári Közlemények, 
1970. 1. sz. 89—131. p. 

Pillanatképek a munkásőrségről. (Vál. 
és szerk. Vadász Ferenc. Kiad. a 
Munkásőrség Országos Parancsnok
ság.) [Bp.] Zrínyi ny. [1971.] 40 p. 
10 t. 

Szilágyi Mária: A Duna-vidéki római 
hadsereg katonáinak anyagi hely
zete a III. században. — Antik Ta
nulmányok, 1971. 2. sz. 267—276. p. 

Nagy Tibor: Pannónia utolsó évszáza
da egy új monográfia [Várady 
László: Das letzte Jahrhundert 
Pannoniens. /376—476./ Bp. Akad. 
K. 1969. 602 p.] megítélésében. — 
Antik Tanulmányok, 1971. 1. sz. 
69—93. p. 

Harmattá János: Gótok, hunok és alá
nok Pannóniában. — Antik Tanul
mányok, 1970. 2. sz. 282—286. p. 

Bóna István: Avar lovassír Iváncsá-
ról. — Archaeologiai Értesítő, 1970. 
2. sz. 243—261. p. 

A hadművészet útjain. A hastingsi 
csata /1066. október 14./ — Lobogó, 
1971. 31. sz. 15. p. 

Froissart, [Jean] krónikája. [Chroni
ques.] Válogatás. (Vál., utószó, 
jegyz. Kulcsár Zsuzsanna. Ford. 
Hap Béla, Szeredi Anna.) Bp. Gon
dolat, 1971. 406 p. 24 t. 

Druon, Maurice: Az elátkozott ki
rályok. 2. A megfojtott királyné. 
(Les rois maudits. 2. La reine ét
ranglée. Ford. Gyáros Erzsébet.) 
Történelmi regény. [Bp.] Európa, 
1970. 268 p. 
/Századok — emberek./ 

Druon, Maurice: Az elátkozott kirá
lyok. 3. Korona és méreg. (Les 
rois maudits. 3. Les poisons de la 
couronne. Ford. Gyáros Erzsébet.) 
Történelmi regény. Bp. Európa, 
1971. 262 p. 
/Századok — emberek./ 
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Druon, Maurice: Az elátkozott kirá
lyok. 4. Az ősi törvény. (Les rois 
maudits. 4. La loi des males. Ford. 
Gyáros Erzsébet.) Történelmi re
gény. [Bp.] Európa K. 1971. 316 p. 
/Századok — emberek./ 

A hadművészet útjain. Az ankarai 
csata, 1402. — Lobogó, 1971. 37. 
sz. 11. p. 

Rádai Ödön: Mi maradt a Nagy Ar
madából? [1588-ban az angolok ál
tal vereséget szenvedett spanyol 
hajóhad Girona nevű vezérgályája 
roncsainak feltárása.] — ÉT, 1971. 
5. sz. 214—219. p. 

A hadművészet útjain. Lützen, 1632. 
november 16. — Lobogó, 1971. 38. 
sz. 11. p. 

A hadművészet útjain. Poltava, 1709. 
július 8. — Lobogó, 1971. 40. sz. 
10—11. p. 

Kapronczay Károly: Kik a kozákok? 
— ÉT, 1971. 35. sz. 1662—1665. p. 

Koszev, Dimitar—Hrisztov, Hriszto— 
Angelov, Dimitar: Bulgária törté
nete. (Krátka isztorija na Bölgari-
ja. Ford. Bödey József.) Bp. Gon
dolat, 1971. 290 p. 22 t. 

Wittman Tibor: Latin-Amerika törté
nete. Bp. Gondolat, 1971. 503 p. 21 
t. 
Bibliogr. 472—483. p. 

Lukács Lajos: A magyar garibaldis-
ták útja Marsalától a Porta Piáig. 
1860—1870. [Bp.] Kossuth K. 1971. 
321 p. 

Diószegi István: A francia—porosz 
háború. — Magyar Hírlap, 1971. 
79. sz. Hét Vége, II. p. 

Ölvedi Ignác: A porosz—francia há
ború főbb hadművészeti tanulságai. 
— Ho, 1971. 9. sz. 80—88. p. 

Marx, (Kari)—Engels, (Friedrich)— 
Lenin, (Vladimir] I[l'ics]): A Pá
rizsi Kommünről. (Sajtó alá rend. 
a marxizmus—leninizmus klasz-
szikusainak szerkesztősége.) [Bp.] 
Kossuth K. 1971. 399 p. 

Choury, Maurice: Vive la Commune! 
^La Commune au coeur de Paris.) 
A Párizsi Kommün története. 
(Ford. Gellért György.) Bp. Kos
suth K. 1971. 356 p. 16 t. 1 térk. 

Máté György: A Párizsi Kommün 72 
napja. Történelmi napló. Bp. Koz
mosz, 1971. 274 p. 16 t. 

Feld, Charles—Hincker, Francois: Az 
eget ostromló Párizs. A Párizsi 
Kommün képékben. (Paris au front 
d'insurgé. La commune en images.) 

Bev. Vas Zoltán. Ford. Bajomi Lá
zár Endre. (Fotó: Jacques Masson.) 
[Bp.] Corvina, (1971.) 311 p. 
Bibliogr. 311. p. 

Farkas Márton: A Párizsi Kommün 
emléke. — Ho, 1971. 3. sz. 103—110. 
P-

Jemnitz János: Gondolatok a Kom
mün 100. évfordulóján. — Magyar 
Filozófiai Szemle, 1971. 1—2. sz. 
115—124. p. 

Jemnitz János: A Párizsi Kommün 
centenáriuma. — Magyar Nemzet, 
1971. 62. sz. 9., 63. sz. 5., 64. sz. 5., 
66. sz. 5., 68. sz. 9. p 

Urban Aladár: A Párizsi Kommün 
száz év távolából — Nagyvilág, 
1971. 3. sz. 434—437. p. 

Erényi T[ibor]: Der 100. Jahrestag 
der Pariser Kommune. — AH, 
1971. 1—2. sz. 53—71. p. 

Vadász Sándor: A Párizsi Kommün. 
— ÉT, 1971. 12. sz. 531—536. p. 

Kálmán Endre: Az első munkásfiata
lom, centenáriumán. [A Párizsi 
Kommün századik évfordulóján.] — 
Pártélet, 1971. 3. sz. 10-47. p.. 

Hárs György: Hetvenkétnapos törté
nelem. [A Párizsi Kommün.] — N, 
1971. 12. sz. 6. p. 

Orosz Szilárd: A Párizsi Kommün 
századik évfordulójára. — Sza-
bolcs-íSzatmári Szemle, 1971. 1. sz. 
67—76. p. 

A Párizsi Kommün önkéntes nemzet
őrsége. — Mőr, 1971. 3. sz. 16—17. 
P-

(Nyilas Márta) : Magyar szemtanúk a 
Párizsi Kommünről. (Tudósítások, 
visszaemlékezések, levelek.] (Sajtó 
alá rend. — Bev. Erényi Tibor.) 
Bp. Kossuth K. 1971. 279 p. 10 t. 

Egykorú debreceni lapdk a Párizsi 
Kommünről. — Alföld, 1971. 5. sz. 
55—61. p. 

Vadász Sándor: Frankéi Leó 1871-es 
tevékenységéhez. (A francia had
bíróság Frankel-dossziéja.) — PK, 
1971. 1. sz. 132^145. p. 

Vincze Edit, S. : Egy magyar munkás 
a forradalomért. (A Párizsi Kom
mün centenáriuma.) [Frankéi Leó.] 
— Magyar Nemzet, 1971. 67. sz. 5. 
p. 

Mihalcsó Miklós: Győrök Leó, a Pá
rizsi Kommün magyar hőse. — 
ÉT, 1971. 38. sz. 1783—1786. p. 

Kende János: A Párizsi Kommün és 
a magyar munkásmozgalom. — 
Népszava, 1971. 67. sz. 8. p. 
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Vincze Edit, S.: „Kenyeret és igazsá
got!" A Párizsi Kommün és a ma
gyarországi munkásmozgalom. — 
Magyar Nemzet, 1971. 69. sz. 5. p. 

Zsigmond László: A Párizsi Kommün 
és a francia politikai gondolkodás. 
— Magyar Nemzet, 1971. 102. sz. 
8. p. 

Mérei Gyula: 1870—71 hatása a nem
zetközi erőviszonyokra. — Sz, 1971. 
6. sz. 1249—1251. p. 

Sterl István—Pataki István: A kulcs
kérdés közelről. [A német kérdés 
1871-től napjainkig.] — N, 1971. 
47., 48., 49., 50., 51. sz. 6. p., 52. sz. 
10. p. 

Kuczynski, Jürgen: A nagy üzlet. (Das 
grosse Geschäft.) A német impe
rializmus bűnei. (Ford. Szalontai 
Sándorné.) Bp. Kossuth K. 1971. 
209 p. 8 t. 

Jemnitz János: Az I. Internacionálé 
és a háború /1868—1870./ — Sz, 
1971. 2. sz. 311—354. p. 

Szepesi Ferenc: Nyolcvanöt év — har-

Szűrös Mátyás: Az Októberi Forrada
lom ügye. — Pártélet, 1971. 10. sz. 
3—7. p. 

Gombár József: Baljós híresztelések 
a forradalomról. /A Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom híre az 
egykori imperialista sajtóban./ — 
Magyar Hírlap, 1971. 323. sz. Hét 
Vége, I. p. 

Fancsovits György: Adatok a pécsi, 
baranyai hadifoglyok és internacio-

Faragó Tamás: A két világháború kö
zötti kelet-európai integrációs tö
rekvések történetének kutatásához. 
(Tanulmányok az integráció téma
köréből.) (Szerk. Kiss György.) 
[Kiad. a] Társadalomtudományi In
tézet. [Bp.] 1971.) 9—40. p. 

Ránki György: Hozzászólás „A kollek
tív biztonság problémája a két vi
lágháború között" c. referátumhoz. 
— Sz, 1971. 3—4. sz. 761—763. p. 

Soós Katalin: Burgenland az európai 
politikában. /1918—1921./ Bp. Akad. 

mincegy háború. [A XX. század 
háborúi.] — Mőr, 1971. 12. sz. 24— 
25. p. 

Hough, Richard: Felkelés a [Potem-
kin] „Potyomkin" páncéloson. (The 
Potemkin mutiny. Ford. Félix Pál.) 
Bp. Kossuth K. 1971. 185 p. 8 t. 
(Népszerű történelem.) 

Merényi László: A szabadság hajója. 
Drözki. /A balkáni háborúban 
részt vevő torpedóromboló./ — Ma
gyar Hírlap, 1971. 259. sz. 6. p. 

Gonda Imre: A korlátlan tengeralatt
járó háború és az Osztrák-Magyar 
Monarchia. — HK, 1971. 3. sz. 413— 
440., 4. sz. 649—676. p. 

Józsa Antal—Vajda Alajos: Dokumen
tumok az Osztrák—Magyar Monar
chia első világháborús hadifogoly 
politikájának kialakulásáról /1914— 
1916. — HK, 1971. 4. sz. 713—761. 
P. 

Jeszenszky Géza: A párizsi békekon
ferencia gyarmati vitája 1919 ja
nuárjában. — Sz, 1971. 3—4. sz. 
630—657. p. 

nalisták életéről, tevékenységéről 
visszaemlékezések, naplóik alapján. 
/1914—1921./ (A Janus Pannonius 
Múzeum évkönyve. 13. köt. 1968. 
Pécs, Somogy m. ny. 1971.) 

Környei Attila : Internacionalisták 
visszaemlékezései a soproni Liszt 
Ferenc Múzeum gyűjteményéből. 
(Arrabona. A Győri Múzeum év
könyve. 13. 1971. Győr, Győr-Sop
ron m. ny. 1971.) 

K. 1971. 193 p. 
Bibliogr. 179—185. p. 

Farkas Márton: Höhenzollern restau
rációs remények és a hitleri fasiz
mus. — HK, 1971. 1. sz. 129—152. 
P-

Hajdú János: A pusztulásra született 
birodalom. [A fasiszta Németor
szág.] — Népszabadság, 1971. 14. sz. 
6. p. 

Kuczynski, Jürgen: A nagy üzlet. (Das 
grosse Geschäft.) A német impe-
rializmus bűnei. (Ford. Szalontai 
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Sándorné.) Bp. Kossuth K. 1971. 
209 p. 8 t. 

Schmidt, Paul: Hitler tolmácsa vol
tam. (Statist auf diplomatischer 
Bühne.) [Visszaemlékezések.] (Ford. 
Réti Lászlóné. Utószó: Laczkó Mik
lós.) Bp. Gondolat, 1971. 399 p. 

Haraszti Éva, H.: A harmincas évek 
és az 1935 júniusi angol—német 
flottaegyezmény. — Sz, 1971. 3—4. 
sz. 766—769. p. 

Kis Aladár: A spanyol polgárháború 
története /1936—1939./ — Történe
lem, 1971. 11. sz. 43—107. p. 

Krajczár Imre: Emlékezés és tanul
ság. [1939. szeptember 1-én rob
bant ki a második világháború.] — 
Népszava, 1971. 205. sz. 5. p. 

„A legsötétebb óra". [Az „angliai csa
tával", illetve a „Tengeri Orosz
lán" fedőnevű náci inváziós terv
vel foglalkozó titkos okmányok.] — 
Mo, 1971. 4. sz. 10. p. 

A csatatér mögött. [Titkos okmányok 
az 1940-es év eseményeiről.] — Mo, 
1971. 7. sz. 12. p. 

Sugár András: Anglia csaknem kapi
tulált Hitlernek. Leleplező doku
mentumok 1940-ről. — Hétfői Hí
rek, 1971. 1. sz. 2. p. 

Kuby, Erich: Sieg! Sieg! (Ford. Rátkai 
Ferenc.) [Bp.] Zrínnyi K. [1970.] 848 
P-

Horsky, Jiri—Prazák, Jiri: Az X-szi-
get titka. (Tajeimstvi ostrova X. Do
kumentumregény. Ford. Oleg Log-
vinov.) Bp. Zrínyi K. 1971. 164 p. 

Borús József: Churchill és a brit ve
zérkar balkáni tervei /1942—1945/. 
— HK, 1971. 2. sz. 253—291., 3. sz. 
441—475. p. 

Rokoszszovszkij, K(onsztantin) K(onsz-
tantinovics) : Katonai kötelesség. 
(Szoldatszkij dolg. Ford. Nyírő Jó
zsef.) Bp. Zrínyi K. 1971. 391 p. 
8 t. 

(Werth, Alexander): Oroszország nagy 
háborúja, 1941—1945. (Russia at 
war. 1941—1945. A fordítás a Rósz-
szija v vojne c. szovjet kiadás fel
használásával készült. Ford. Auer 
Kálmán. Bev. J. [A. Boltin] Bol-
tyin. Bp. Kossuth K. — Zrínyi K. 
1971. 526 p. 

Jász Dezső: Budapesttől Budapestig. 
(Esszék. Utószó: Diószegi András.) 
Bp. Magvető, 1971. 302 p., 12 t. 

Földes Mihály: A bíboros tolvajai. 
(Dokumentum) regény. Bp. Zrínyi 
K. 1971. 198 p. 

Pataky Iván: Az előjáték. [A spanyol 
polgárháború.] — PV, 1971. 16. sz. 
28—29. p. 

Felkai Dénes: Álltunk a vártán. [Ma
gyarok a spanyol polgárháború
ban.] — Lobogó, 1971. 27—29. sz. 
10—11. p. 

Korkeskin, Anatolij: A Szovjetunió és 
a második világháború. — Magyar 
Nemzet, 1971. 145. sz. 3. p. 

Dolmányos István: A Nagy Honvédő 
Háború — harminc év távlatából. 
— Társadalmi Szemle, 1971. 12. sz. 
15—28. p. 

Borús József: Az európai hadszíntér 
1941-ben. Németország politikai és 
katonai helyzete. A Szovjetunió el
leni katonai tervek. — Hadtudo
mányi Közlöny, 1971. 1. sz. 50—80. 
P-

Rázsó Gyula: Az angol—amerikai ha
dászat és a Szovjetunió hadbalé
pése. — Hadtudományi Közlöny, 
1971. 1. sz. 81—101. p. 

Szabó Balázs: A Szovjetunió politi
kai és katonai 'helyzete a háború 
előestéjén. A „Barbarossa" terv bu
kása. — Hadtudományi Közlöny, 
1971. 1. sz. 4—26. p. 

Zsukov, G. K.: 1941. június 22. Ösz-
szegezések és tanulságok. — Ma
gyar Nemzet, 1971. 146. sz. 3. p. 

Thurzó Tibor: Történelem és tanul
ság. [Emlékezés 1941. június 22-re.] 
— Népszava, 1971. 145. sz. 1. p. 

Káldor György: Hősök voltak. [1941. 
június 22. Nyugat-Ukrajna.] — A 
Hazáért, 1971. 48. sz. 14. p. 

Zsukov, G. K. : A moszkvai csata. — 
N, 1971. 52. sz. 16. p. 

Bényei-Tokár Zoltán: A (moszkvai csa
ta évfordulóján. Budapesti beszél
getés F. J. Liszicin altábornagy-
gyal. — Magyar Hírlap, 1971. 338. 
sz. 9. p. 

A hős város: Moszkva. — Lobogó, 
1971. 5. p. 
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A moszkvai győzelem. /1941./ — Nép
szava, 1971. 287. sz. 5. p. 

Száva Péter: A hős városok. /Ogyesz-
sza, Leningrád, Szevasztopol./ — 
Hadtudományi Közlöny, 1971. 1. sz. 
27—49. p. 

Szabó István: Felszabadító harcok 
Észtországiban a Nagy Honvédő 
Háború idején. — Jászkunság, 1971. 
4. sz. 181—192. p. 

Kawka, Henryk—Wolanowski, Luc-
jan: Villámok fiai. [A Különleges 
Lengyel önálló Zászlóalj.] (Zywe 
srebro. Ford. Bába Mihály.) Bp. 
Zrínyi K. 1971. 216 p. 

Radó Sándor: Dóra je len t i . . . Visz-
szaemlékezések. Bp. Kossuth K. 
1971. 398. p. 

Szokolay Katalin: A Hitler-ellenes 
nemzeti összefogás néhány kérdé
se a közép- és kelet-európai or
szágokban, 1941—1942. — PK, 1971. 
1. sz. 32—70. p. 

Kliszko, Zenon: A varsói felkelés. 
Visszaemlékezések és reflexiók. 
(Powstanie Warszawskie. Ford. Fo
rintos György.) Bp. Kossuth K. 
1971. 156 p. 

A szlovák ellenállási mozgalom har
caiból. — BüSz, 1971. 11. sz. 69— 
74. p. 

Guérin, A.: A hidegháború martaló-
cai. Bp. Kossuth K. 1971. 286 p. 

Gömöri Endre: A Spree partján. [Né
metország a második világháború 
után.] — Magyarország, 1971. 17— 
19. sz. 12. p. 

Várkonyi Péter: Magyar—amerikai 
kapcsolatok, 1945—1948. [Bp.] Kos
suth K. 1971. 263 p. 
Bibliogr. 261—264. p. 

Kerekes György: Playa Girón-i győ
zelem. — Társadalomtudományi 
Közlemények, 1971. 1. sz. 54—67. p. 

Le Duan: A vietnami forradalom. 
Alapvető kérdések, fő feladatok. 
(La révolution vietnamienne. Prob-

Geraszimov, V. : „A birodalmi kancel
lária komendánsa voltam". [A bi
rodalom összeomlásának utolsó 
napjai.] — N, 1971. 19. sz. 4—5. p. 

Bezimenszkij, L. A.: Hitler [Adolf] 
halála. (Vüsztrel, kotorogo ne bülo. 
Ford. Berényi Pálné.) Bp. Kossuth 
K. 1971. 122 p. 4 t. 

Szavin, A.: A történelmi igazság és 
meghamisítói. A második világhá
ború a Távol-Keleten. — Magyar 
Hírlap, 1971. 243. sz. 4. p. 

Wesselényi Miklós: Japán támad. — 
Mo, 1971. 44. sz. 12. p. 

Wesselényi Miklós: Virágnyílás. /Pearl 
Harbor./ — Mo, 1971. 45. sz. 12. p. 

„A magyaroknál" . . . [Dr. Pozsonyi Ti
vadar, a csehszlovák ellenállási 
mozgalom tagja.] — Lobogó, 1971. 
4. sz. 5. p. 

Magyarok az antifasiszta harcokban 
és a szovjet hadseregben. — Lo
bogó, 1971. 13. sz. 5. p. 

Két találkozás, /Anatolij Szofronov és 
Földes Pál egykori brjanszki par
tizánok találkozása./ — Ország Vi
lág, 1971. 52. sz. 3. p. 

A buchenwaldi náci haláltábor hős, 
illegális rádiósai. — Magyar Hír
lap, 1971. 236. sz. 9. p. 

lémes fondamentaux, tâches essen
tielles. [Franciából] ford. Gergely 
Pál.) [Bp.] Kossuflh K. 1971. 166 p. 

Róbert László: Whisky bombával. 
Napló Indokínából. Bp. Kozmosz, 
1971. 312 p. 

A vietnami békeprogram. A DIFK 
hétpontos javaslatának nemzetközi 
fogadtatása. — Társadalmi Szemle, 
1971. 8—9. sz. 58—61. p. 

Schiffer Ferenc: A „Steiner-Saga". 
Gott mit uns — Biafrában. Wer-
macht — idegenlégió — zsoldosve-
zérség. — Esti Hírlap, 1971. 288., 
289. sz. 5. p. 

Ellenállási mozgalom. Magyar antifasiszták az európai népek 
ellenállási mozgalmában 
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[Tjulenev] Tyulenyev, I. V.: A népet 
szolgálják. (A szovjet hadsereg 
megalakulásának 53. évfordulóján.) 
— Lobogó, 1971. 7. sz. 5. p. 

A szovjet fegyveres erők 53. évfor
dulójára. — PV, 1971. 4. sz. 2—3. 
P-

Zlütov, Ivan: A bolgár légierő útja. 
— Lobogó, 1971. 16. sz. 6. p. 

Bögös László: A Koréi Néphadsereg 
ünnepén. — ISz, 1971. 3. sz. 42—43. 
p. 

23 éves a Koreai Néphadsereg. [1948. 

(Radványi Ervin) : Hősök városai, vá
rosok hősei. (Kiad. a) Magyar— 
Szovjet Baráti Társaság. Bp. Zrínyi 
ny. — Offset ny. 1971. 216 p. 12 
térk. 
Bibliogr. 205—217. p. 

Felavatták a vértanúik emlékművét 
Siófokon. /1919-es vértanúk emlé
kére./ — Magyar Hírlap, 1971. 239. 
sz. 3. p. 

Antal Anikó: Szobrot avattak az új 
pesti partizániharcoík emlékére. — 
Magyar Hírlap, 1971. 309. sz. 3. p. 

Nincs élőbb holtjainknál. Életrajzok a 
Nógrád megyei imunkásimozgaloim 
harcosairól. Salgótarján, Nógrád 
m. ny. [1971.] 174 p. 

Magyar hősi halottak emlékműve a 
dél-csehországi Tyn városka hatá
rában. — Magyar Hírlap, 1971. 256. 
sz. 9. p. 

Megemlékezés az 1956-os ellenforra
dalom áldozatairól. — Népszava, 
1971. 261. sz. 2. p. 

Vajda Pál: A magyar repülés törté
netének életrajzi lexikona. (1—12. 
r.) — Re, 1971. 1-^12. sz. 17. p. 

Féja Géza: Legenda és valóság. 
[Áchim L. András és Bajcsy-Zsi
linszky Endre.] — Kortárs, 1971. 
5. sz. 

Talpassy Tibor: A holtak visszajár
nak. [Bajcsy-Zsilinszky Endre, Ko-
dolányi János. Visszaemlékezések.] 
Bp. Magvető, 1971. 373 p. 

Lázár Vilmos: Egy emlékirat lapjai
ból. Találkozások Bajcsy-Zsilinszky 
Endrével. — Valóság, 1971. 7. sz. 
9—26., 8. sz. 20—30. p. 

Vigh Károly—Kertész Dániel—Kodo-
lányi János, ifj.: Lázár Vilmos me-

február 8-án alakult meg a regu
láris hadsereg.] — A Hazáért, 1971. 
6. sz. 16. p. 

Tizenöt éves az NDK Nemzeti Nép
hadserege. — Mőr, 1971. 3. sz. 4— 
5. p. 

Fegyverbarátaink köszöntése. (Az 
NDK Nemzeti Néphadserege fenn
állásának 15. évfordulója.) — Lo
bogó, 1971. 8. sz. 3. p. 

Negyedszázados fegyveres harc. A 
vietnami néphadsereg születésnap
ja. — ISz, 1971. 24. sz. 26—27. p. 

moárjához. [Bajcsy-Zsilinszky End
re.] — Valóság, 1971. 11. sz. 92— 
99. p. 

Lázár Vilmos: Viszontválasz. [Bajcsy-
Zsilinszky Endre.] — Valóság, 1971. 
12. sz. 106—109. p. 

Kelen Jolán: A néptribun. Bokányi 
Dezső születésének 100. évforduló
jára. — Népszabadság, 1971. 35. sz. 
4—.5. p. 

Szenes Imre: A „sárkányölő" népszó
nok . . . [Száz éve született Bokányi 
Dezső.] — Népszava, 1971. 35. sz. 
3. p. 

Vadász Ferenc: Egymáshoz hajolt a 
mi sorsunk. Emlékezés Aleksza 
Borkanyukra. — Népszabadság, 
1971. 8. sz. 4—5. p. 

Rideg Gábor: Vak Bottyán sírja. — 
Népszava, 1971. 271. sz. 2. p. 

Brinkus Lajos, 1875—'1919. [Kommu
nisták az őszirózsás forradalom 
idején.] — Mőr, 1971. 12. sz. 20. p. 
/Névadóinkra emlékezünk./ 

Kende János: Száz éve született 
Cservenka Miklós. /Az Ostenburg-
különítmény áldozata./ — Népsza
va, 1971. 250. sz. 7. p. 

Ordas Iván: Damjanich [János] tá
bornok. Történelmi regény. Bp. 
Móra K. 1971. 236. p. 

Dózsa György születésének 500. év
fordulójára. Az Emlékbizottság 
irányelvei. — Magyar Nemzet, 1971. 
257. sz. 3. p. 

Dózsa Györgyre emlékezünk. — Nép
szava, 1971. 257. sz. 3. p. 

Budapesti beszélgetés Jelizaveta 
Drabkinával. A Nagy Október ta
núja. — Magyar Hírlap, 1971. 310. 
sz. 3. p. 

ÉLETRAJZOK. EMLÉKEZÉSEK 
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Pásztor Ferenc: Karácsonyi megbízatá
sok. [Jelizaveta Drabkina.] — N, 
1971. 52. sz. 18. p. 

Életútja mindannyiunk számára példa. 
(Fabry József ezredes.) — N, 1971. 
49. sz. 2. p. 

Vadász Ferenc: Egy partizánparancs
nok halálára. (Fábry József.) — 
Népszabadság, 1971. 286. sz. 6. p. 

Naszibov, Alexandr: Marija, a felde
rítő őrnagy. [Marija Alekszandrov-
na Fortusz a spanyol polgárhábo
rúban és a második világháború
ban.] — Népszava, 1971. 107. sz. 
8—9. p. 

Lissák György: Az aranykígyó. [Törté
nelmi regény. Fráter György élete.] 
Bp. Gondolat, 1970. 549 p. 17 t. 

A főfelügyelő úr nyugállományba vo
nult . . . Fussenegger osztrák tábor
nok katonai pályafutása. — N, 1971. 
8. sz. 4—5. p. 

Munkásmozgalmi ember, költő, az el
lenállás harcosa: Gereblyés László 
(1904^1968). — Mőr, 1971. 4. sz. 
21. p. 

Gulay István: Amikor én kiskatona 
voltam. jGörgényi Dániel./ — ISz, 
1971. 24. sz. 6—8. p. 

Kovai Lőrinc: Vaskapu. [Hunyadi Já
nos élete. Történelmi] regény. (2. 
bőv. átd. kiad.) Bp. Móra K. 1971. 
384 p. 

Az utolsó sírthalom. [Marfa Matvejev-
na Izvekova levele fiáról, Anatolij 
Nikitovics Izvekovról, aki hazánk 
felszabadulásakor, április 4-én esett 
el.] — ISz, 1971. 7. sz. 5—7. p. 

Fehér Tibor: Könyves király. [Kál
mán, magyar király. Történelmi] 
regény. Bp. Móra K. 1971. 421 p. 

Széli Jenő: Karikás (Frigyes). — Elet 
és Irodalom, 1971. 48. sz. 15. p. 

Vadász Ferenc: Nyolcvan éve szüle
tett Karikás Frigyes. — Pártélet, 
1971. 12. sz. 92—93. p. 

Hajdú Tibor: Károlyi Mihály. Bp. 
Akad. K. 1970. 187 p. 1 t. 
/Életek és korok./ 

Katus László: Musztafa Kemál Ata-
türk. Bp. Akad. K. 1970. 223 p. 1 t. 
/Életek és korok./ 

Kékesdi Gyula: A Tiszától az Amurig. 
(Magyar internacionalisták : Kiss 
Lajos, Vrabec Miklós.) (—: A né
pek szabadságáért. Bp. Zrínyi K. 
1970.) 21—34. p. 

Kókai Imre: Ligeti Károlyhoz szólt a 
vers. [A magyar vörösparancsnok 

születésének 80. évfordulójára.] — 
Ország Világ, 1971. 2. sz. 6—7. p. 

Kárpáti Endre: Madzsar József 
moszkvai leveleiből. — Sz, 1971. 1. 
sz. 105—134. p. 

Polony i Péter: Magyar Lajos útja a 
Tanácsköztársaságtól a kínai for
radalomig. — Népszabadság, 1971. 
9. sz. 6. p. 

Benedek István Gábor: Marsigli, a ka
tona és a tudós. — ÉT, 1971. 46. 
sz. 2173—2177. p. 

Erdődy János: Sasoknál magasabban. 
Hunyadi Mátyás [L, magyar ki
rály] élete. (2. kiad.) Bp. Móra K. 
1971. 228 p. 6 t. 
/Nagy emberek élete./ 

Jankovich Ferenc: Világverő Mátyás 
[I., magyar] király. Regény. (3. 
kiad.) 1—3. köt. Bp. Szépirod. K. 
(1971.) 

A moszkvai komisszár. Beszélgetés N. 
M. Mironov altábornaggyal. — N, 
1971. 51. sz. 16. p. 

Ránki György: Molnár Erik. Bp. Akad. 
K. 1971. 226 p. 1 t. 
/A múlt magyar tudósai./ 

Döme Piroska: Emlékezés Muck La
josra. (1886—1944.) Illúzióktól a for
radalmi útig. — Magyar Nemzet, 
1971. 169. sz. 7. p. 

Kékesdi Gyula: A népek szabadsá
gáért. (A spanyol polgárháború. 
Münnich Ferenc és -Szabó Sándor 
életútja.) (—: A népek szabadsá
gáért. Bp. Zrínyi K. 1970.) 35—48. 
P-

Nógrádi Sándor vezérezredes 1894— 
1971. — HK, 1971. 1. sz. 3—6. p. 

Búcsú a partizántábornoktól. (Nógrá
di Sándor.) — ISz, 1971. 2. sz. 12— 
13. p. 

Emlékezés (Nógrádi Sándorra.) — N, 
1971. 2. sz. 8—9. p. 

Baktai Ferenc: A Nógrádi osztag. 
(Nógrádi Sándor, 1894—1971.) — 
Mőr, 1971. 1. sz. 6—7. p. 

Bodrogi Sándor: Utolsó találkozás. 
(Nógrádi Sándor.) — Lobogó, 1971. 
2. sz. 2. p. 

Nagy Ferenc: A legendás partizán
vezér. (Nógrádi Sándor.) — Magyar 
Nemzet, 1971. 2. sz. 5. p. 

Szabó Béla: Egyenes út. (Nógrádi 
Sándorról.) — Palócföld, 1971. 1. 
sz. 33—37. p. 

Horkay László: Palocsay (Horváth 
György) kuruc generális versei. (A 
Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 
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1969—1970. Debrecen, 1971.) 525— 
538. p. 

Vadász Ferenc: Régi harcosok emlé
keiből. Az utolsó életbenmaradott. 
(Pápai István). — Népszabadság, 
1971. 145. sz. 6. p. 

Száva István: A nagyságos fejedelem. 
II. Rákóczi Ferenc élete. [Történel
mi regény.] Bp. Móra K. 1971. 311 

/Nagy emberek élete./ 
A rendíthetetlen helytállás harcosa 

volt. Emlékezés Ságvári Endrére. 
— Lobogó, 1971. 30. sz. 11. p. 

Hollós Ervin: Harminckét nevem volt. 
'Ságvári Endre.) Dokumentumre
gény. Bp. Egyetemi ny. 1971. 134 p. 

Vadász Ferenc: Tenyérnyi ég. (Schön-
herz Zoltán.) Bp. Kossuth K. 1970. 
265 p. 4 t. 

Bakó Ágnes: Katona, politikus, tudós. 
Szántó Béla születésének 90. évfor
dulójára. — Népszabadság, 1971. 26. 
sz. 4—5. p. 

Barkovits István: Születésnapi aján
dék helyett. [Szanyel Gyula, egy
kori vöröskatona visszaemlékezé
se.] — N, 1971. 31. sz. 8. p. 

Tamás Aladár: Börtönfalak árnyéká
ban. [Visszaemlékezés.] Bp. Szép
irodalmi K. 1971. 373 p. 

Kékesdi Gyula: Garibaldi tábornoka. 
(Türr István.) (—: A népek szabad
ságáért. Bp. Zrínyi K. 1970.) 9—14. 
P-

Bartók Imre: Türr István sebesülése. 
[1859.] — Orvostörténeti Közlemé
nyek, 60—61. sz. 1971. 335—336. p. 

Vajda Péter: Amerikai magyarok kró
nikása. [Vasváry Ödön.] — Nép
szabadság, 1971. 193. sz. 6. p. 

Anna kapitány. [Wagner Anna, a Vö
rös Hadsereg tisztje.] — Lobogó, 
1971. 3. sz. 4. p. 

Kovássy Zoltán : Szabadságharcunk 
lengyel ezredese. [Mieczislaw Wo-
roniecki ezredes élete.] — Lobogó, 
1971. 48. sz. 10. p. 

Kovássy Zoltán: „A szabadság vám
szedője". [Döngész Ede visszaélése 
Mieczislaw Woroniecki nevével.] — 
Lobogó, 1971. 49. sz. 10. p. 

Emlékezés az édesapára és a harcos
társra. (Zalka Máté.) Natalia M. 
Zalka és P. I. Batov hadseregtá
bornok nyilatkozata a „Néphadse
regének. — N, 1971. 18. sz. 7. p. 

Három nép hőse. Emlékünnepség 
Zalka Máté születésének 75. év
fordulóján. — N, 1971. 17. sz. 7. 
P-

Ünnepségek a szülőfaluban — Tu-
nyogmatolcson. [Zalka Máté szüle
tésének 75. évfordulóján.] — N, 
1971. 18. sz. 6. p. 

Á[rkus] J[ózsef]: Sok nyelven — egy 
szívvel. Zalka Máté születésének 
75. évfordulójára. — ISz, 1971. 8. 
sz. 6—7. p. 

Garamvölgyi József: Zalka Máté év
fordulóján. Születésének 75. évfor
dulóján. — Népszabadság, 1971. 95. 
sz. 7. p. 

Kelemen Gyula: Zalka Máté csillag
képe. — N, 1971. 17. sz. 6. p. 

(Kerekes András): Zalka Máté. Mód
szertani útmutató. [Bp.] MNKK 
Módszertani Osztálya, 1971. 18 p. 

Maljar, Joszif: Üdvözöllek, ismeretlen 
Talgar. 75 éve, 1896. április 23-án 
született Zalka Máté. — A Hazáért, 
1971. 16. sz. 12. p. 

Milei György: A nép tábornoka. (Zal
ka Máté.) — Népszava, 1971. 97. sz. 
9. p. 

Szebelko Imre: Az ezer nyelvű, egy 
szívű brigád parancsnoka. (Zalka 
Máté.) — Lobogó, 1971. 16. sz. 4. p. 

Tóth Sándor: Zalka Máté, a forradal
már katona. — HSz, 197Í. 4. ^sz. 
6—10. p. 

Grandpierre K, Endre: Fekete hóesés. 
Nyomozás háromszáz év távlatából 
egy történelmi gyilkosság felderí
tésére hiteles kordokumentumok 
elemzése alapján és a két Zrínyi 
Miklós élete. Bp. Móra K. 1970. 
351 p. 

Kardos Ferenc—Kardos István: A há
ború lelke. (Irodalmi forgató
könyv Zrínyi Miklósról.) — Való
ság, 1971. 4. sz. 60—82. p. 

Romhányi László: Zrínyi [Miklós], a 
politikus. — Állam és Igazgatás, 
1971. 9. sz. 840—847. p. 

Nemes János: A győzelmes hadvezér. 
G. Zsukov marsall 75. születésnap
jára. — Népszabadság, 1971. 284. 
sz. 4—5. p. 

N [agy] I[stván] Gy[örgy]: Az orosz 
repülés atyja. [Nyikolaj Egorovics 
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